Je hele leven lang heb je gegeven.
De laatste jaren heb je veel geleden.
Jouw harde strijd heb je moedig gestreden.
Pa, je zult eeuwig in ons hart blijven voortleven!

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer Alain Verlinde
echtgenoot van mevrouw Rita Borra
Hij is geboren in Diksmuide op 23 november 1953 en is thuis
in Kortemark, na een moedig gedragen ziekte en omringd
door zijn familie, van ons heengegaan op 28 oktober 2021.

Hij is de lieve echtgenoot van:
Rita Borra
Hij is de trotse en zorgzame papa en paatje van:
Nic Verlinde
Nikita Verlinde
Hij is de zoon en schoonzoon van:
Gaston † Verlinde - Antoinette † Depoorter - Yolande Doom
Georges † en Martha † Borra - Vanclooster

________

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op zaterdag 6 november 2021 om 10 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.
(mondmasker verplicht)
Na de crematie krijgt de asurne van Alain
een mooi plaatsje in huiselijke kring.
U kunt Alain een groet brengen t.e.m. donderdag 4 november
in het rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark,
elke weekdag van 16 tot 19 uur, zaterdag van 16 tot 18 uur,
zondag en 1 november gesloten.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be

Zijn zus, schoonbroers, ooms, tantes, neven en nichten.
De families Verlinde - Depoorter - Doom en Borra - Vanclooster.

De familie dankt:
zijn huisartsen, Dr. E. Vandeputte en Dr. S. Ramboer,
zijn thuisverpleging Silvie Vandevelde en team,
zijn geneesheer-specialist Dr. P. Van Haecke
en het personeel van het oncologisch dagcentrum
van AZ Delta Rembert in Torhout,
het personeel van het Palliatief Netwerk ‘De Mantel’van Roeselare
en de vele familie en vrienden
die met een telefoontje of een coronabezoekje buiten
Alain en zijn familie steunden en opbeurden.

