Langzaam ben je van ons heengegaan,
elke dag een beetje meer,
telkens werd je weer iets ontnomen.
Dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.

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

de heer

Carlos Verkinderen
echtgenoot van mevrouw Monique Pollet
Hij is geboren in Meulebeke op 29 november 1935 en is
van ons heengegaan in Torhout op 29 december 2021.
______

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 7 januari 2022 om 11.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
(mondmasker verplicht)
Na de crematie volgt de bijzetting in de urnengrafkelder
op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.
U kunt Carlos een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be

Dit melden u met stil verdriet:
Zijn echtgenote:
		

Monique Pollet

Zijn kinderen en kleinkinderen:
		
Johan Verkinderen - Trui Naeyaert
			Francis
		
Filip † Verkinderen
			 Sophie en Stijn
			 Tine en Wout
		
Annemie Verkinderen - Jan † Decock
			Leon
			Michiel
Zijn zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten:
		
		
		
		
		

Gaby † Verkinderen - Francine Bekaert en familie
Marie-Madeleine Verkinderen - Herman † Sabbe en familie
Etienne † Verkinderen - Maria † Sabbe en familie
Marie-Cecile † Verkinderen - Gilbert † Soenen en familie
Marie-Jeanne Verkinderen - Etienne † Van de Walle en familie

		

Noël Pollet en familie

De families Verkinderen - Vandenheede en Pollet - Messiaen.
Met oprechte dank aan:
		
		
		
		
		

zijn huisarts dr. Lode Van Heyste
zijn thuisverpleging Griet Galle en team
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC St.-Augustinus in Torhout
zijn geneesheer-specialist dr. Jen Maes
de dokters en personeel van AZ Delta campus Rembert in Torhout

Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

