Als je van iemand houdt
en je bent van hem gescheiden,
kan niets
de leegte van zijn afwezigheid vullen
maar dankbaarheid
verandert de pijn van de herinnering
in stille vreugde.

Door mooie herinneringen gesterkt,
melden wij u het heengaan van

de heer

Willy Verschelde
echtgenoot van mevrouw Monique Vinckier
geboren te Hooglede op 22 september 1942
en overleden te Diksmuide op 12 maart 2018.

De uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in aula van Uitvaartcentrum Cornelis,
Woumenweg 26 te Diksmuide
OP ZATERDAG 17 MAART 2018 OM 11 UUR.
Na de crematie volgt de plaatsing van de asurn in het urnenveld
op de begraafplaats te Diksmuide.
Voor een laatste groet aan Willy bent u elke dag welkom
van 15 tot 18.30 uur in het Uitvaartcentrum Cornelis,
Woumenweg 26 te Diksmuide.

Hij heeft een bijzonder plekje gekregen in het hart van
Zijn echtgenote
Monique Vinckier
Zijn kinderen en kleinkinderen
		
Jan en Christina Verschelde - Francois
			Lesley Verschelde
			Tina Verschelde
			Michael Verschelde
		
Daniël en Veerle Bourdeaux - Verschelde
			
Tom Bourdeaux en Aurélie
			Sophie Bourdeaux
Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
† Marcel en Mariette Verschelde - Blontrock en familie
† Rene en † Simonne Deloddere - Verschelde en familie
Henri en Agnes Vanderper - Verschelde en familie
Michel en † Lutgarde Verschelde - Termote en familie
† Marcel en † Agnes Waignier - Vinckier
Jozef en † Andrea Vinckier - Kiepe en familie
Luc en Judith Braeckeveld - Vinckier en familie
Etienne en Rita Vinckier - Dejonckheere en familie
Zijn aanverwante families
Verschelde - Vanhaelewyn en Vinckier - Lefever
Met dank en waardering aan
zijn huisarts, dr. Jan Van Acker,
het Wit-Gele Kruis
Familiehulp
zijn logopediste Mieke
zijn kinesiste An Pynnebrouck
de conciërge en vrijwilligers van res. Sint-Andries
Rouwadres
8600 Diksmuide, Vismarkt 5/00.01
8840 Staden, Nijverheidsstraat 3

Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be
Uitvaartcentrum Cornelis, Alveringem - Diksmuide - Veurne-Westkust

