“Nooit vragen, nooit klagen,
zijn pijn in stilte dragen,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons
tot het laatste gezocht.”

Hij is de echtgenoot van:
Na een mooi en rijkgevuld leven,
nemen wij afscheid van

de heer

Gilbert Vanhollebeke
echtgenoot van mevrouw Agnes Desender
Hij is geboren in Eernegem op 17 maart 1933 en is er thuis,
omringd door liefdevolle zorgen, van ons heengegaan op 11 november 2021.
______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 18 november 2021 om 10.30 uur
in de St.-Medarduskerk in Eernegem.
(mondmasker verplicht)
De offerande geldt als rouwbetuiging.
Na de crematie volgt de bijzetting in een urnengrafkelder
op de begraafplaats van Eernegem.
U kunt Gilbert een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Agnes Desender
Hij is de papa en fiere opa van:
Michel en Ingrid Vanhollebeke - Pattyn
		
Dries Vanhollebeke
			
Seppe, Daan, Jens
		
Marlies en Davy Vanhollebeke - Vandycke
			
Manon, Nina
		
Niels en Bieke Vanhollebeke - Van Haecke
Martine en Francis Vanhollebeke - Doolaeghe
		
Isabelle en Andy Doolaeghe - Casteleyn
			
Leander, Aaron
		
Wesley en Kaitlyn Doolaeghe - Ameel
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
Robert en Christiana Vanhollebeke - Desmet en familie
Michel en Greta Vanhollebeke - Vyvey en familie
Maria † Desender en familie
Angèle † en André † Desender - Delrue en familie
André † en Simonne Desender - Geleyns en familie
Hij is verwant aan de families:
Vanhollebeke - Cappon en Desender - Vanhee
Een woord van dank gaat uit naar:
zijn huisarts dr. G. Brabant,
zijn thuisverpleging Jeroen, Luc en Valerie,
zijn kinesist Nathalie Mergaert en team.
Rouwadres: Rouwcentrum Logghe, t.a.v. Fam. Gilbert Vanhollebeke
Engelstraat 214, 8480 Ichtegem
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

