
Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Robert Van Tornhout
echtgenoot van mevrouw Georgette Mortier

geboren te Nevele op 19 september 1932 en thuis te Poesele, 
omringd door zijn dierbaren, van ons heengegaan op 2 november 2020, gesterkt door de ziekenzalving.

Gewezen medewerker van dagblad ‘Het Volk’ 
Gewezen koster van de Sint-Laurentiuskerk te Poesele

Oprichter van ‘Bloedgevers Poesele’ 
Lid van Samana

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zal de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Laurentiuskerk te Poesele gevolgd door de crematie en de inzetting van de asurne

in de urnenkelder op het plaatselijk kerkhof in beperkte kring plaatsvinden.

Bedankt voor uw begrip.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Georgette Mortier zijn echtgenote

Johan en Arlette (†) Van Tornhout - Gevaert
 Bart en Sofie Van Tornhout - Nevejans
  Jade

Guido en Annie Ferket - Van Tornhout
 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

alsmede zijn neven, nichten en verwanten

en de families Van Tornhout - Mortier - Cocquyt - Deolet.

U kan een laatste groet aan Robert brengen in het funerarium De Boever-Drijoel,
Kouter 56 te Deinze op woensdag, donderdag en vrijdag van 17 tot 18 uur.

U kan vrijblijvend een condoleance kaartje meebrengen.

Met dank aan zijn huisartsen Dr. A. Boer en Dr. E. De Pauw en zijn thuisverpleegkundigen van Sanitas.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Van Tornhout - Mortier
Kouter 56, 9800 Deinze



Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Liefste Daddy,

jij, met je mooie bruine ogen, altijd enthousiast, altijd een stralende lach.
Een charmante, vrolijke heer met flair.

Gedreven en gezwind ging jij met iedereen graag in gesprek,
aan onderwerpen had je geen gebrek.
Met jou was het altijd een warme ontmoeting.

Vooral de koers lag je nauw aan het hart 
voor jou waren de ronde etappes echte hoogdagen.
Je was ook heel sociaal voelend, geliefd door velen, helpen waar je kon,
niet alleen in woord maar ook in daad.

Nooit zal je nog in je tuin wandelen waar je zo van hield,
een andere tuin gaat nu voor je open.
Al de vertrouwde kleine dingen die je zo onopvallend deed, die zullen we missen.

Dit leed is nu verstild door herinneringen.

We zagen je graag, we zien je graag en blijven je eeuwig graag zien.

      

DE HEER

Robert Van Tornhout
19 september 1932 - 2 november 2020


