
†
Met een zonnig humeur door het leven,

de winter, de zomer een zegen,
in vrede, stilte en rust

is in het eeuwige leven getreden

De heer

Willy Verbouwe
echtgenoot van mevrouw Irma Gillis

geboren te Koolskamp op 3 juli 1934 en
zachtjes overleden, omringd door zijn dierbaren,

in het AZ Sint-Vincentius te Deinze op 22 juli 2022,
gesterkt door het ziekensacrament.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden

in de parochiekerk te Bellem

op donderdag 28 juli 2022 om 11 uur,

gevolgd door de inzetting in de familiegrafkelder op het plaatselijk kerkhof.

Gelegenheid tot mondelinge begroeting van de familie in de kerk vanaf 10h40.

U kan Willy een laatste groet brengen
in het funerarium De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke

maandag, dinsdag en woensdag tussen 18 en 19 uur.

Laat hem verder leven in mooie herinneringen en in uw gebed

Dit melden u:

Irma Gillis
zijn echtgenote

Christine en Johan Verbouwe - Van Campe
Lutgarde Verbouwe
Godelieve † Verbouwe
Ria Verbouwe

zijn kinderen

Astrid Van Campe en Broes
Liesbeth Van Campe
Jan Van Campe

zijn kleinkinderen

Lydia † en August † Verbouwe - Maes
Frans † Verbouwe
Rafaël † en Jeanine Verbouwe - Derck, kinderen en kleinkinderen

Maurits † en Adriënne Gillis - Van Cauwenberghe, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
zijn schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten

de families Verbouwe - Carpentier en Gillis - Standaert.

Dank aan: Dr. C. van Moorsel,
  Dr. P. Lievens en Dr. Ch. Van den Enden,
  de dokters en personeel van het AZ Sint-Vincentius Deinze,
  het team Carla Buysse, de thuisverpleging,
  Bart ‘t Kint, zijn kinesitherapeut,
  de buren van de Ommegangstraat
  en alle mensen die ons op één of andere wijze steun en sympathie betuigden.

U kan online de familie condoleren via www.uitvaartdewulf.be

Rouwadres:
Ommegangstraat 20, 9881 Bellem

www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


