Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet maar ze niet echt herkent,
als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de Eeuwige rust is gegeven.

de heer

Gerard Dehondt

echtgenoot van mevrouw Marguerite Vanhaecke
geboren in Krombeke op 17 april 1927 en zachtjes heengegaan in het Jan Yperman
Ziekenhuis in Ieper op 30 december 2019, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Gerard blijft verder leven in de harten van
zijn echtgenote:
Marguerite Vanhaecke
zijn kinderen en kleinkinderen:
Ignace en Hilde Dehondt - Van Stichel
Geraldine Dehondt en Yoeri
Stefan en Viviane Dehondt - Willemse
Amber Dehondt en Tibot
Bram Dehondt

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
lid van Okra en Samana

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid rond de urne van Gerard in
de O.-L.-Vrouwkerk in Nieuwkerke op zaterdag 11 januari 2020 om 10.00 u.
Daarna wordt de as in familiale kring verstrooid op de strooiweide in Nieuwkerke.

Michel en Marie-Jeanne Dehondt - Descamps en familie
(†) Emile en (†) Marie-Jeanne Vanhaecke - Vandicke en familie
Michel en (†) Louise Seys - Vanhaecke en familie
(†) Raphaël en Suzanne Vanhaecke - Verhille en familie
(†) Willy en (†) Marie-Joseph Plaetevoet - Vanhaecke en familie

Delen mee in dit verlies:
de families Dehondt - Lebbe en Vanhaecke - Leterme
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 u.

U kunt Gerard een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hessel,
Diksmuidseweg 6 in Ieper, elke werkdag van 14.30 u tot 19.00 u,
op zaterdag van 14.30 u tot 17.00 u en niet op zondag.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Een bijzonder woordje van dank aan:
zijn huisdokter
zijn thuisverpleger Paul Moetwil en zijn medewerkers
Nicole en Nathalie van Familiehulp
Sara van Familiezorg
Rouwadres:
Kleurenwaaier 8, 8950 Nieuwkerke
De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057 44 66 10

