Guido Verhaeghe
8 februari 1941

-

6 april 2018

Zwijgzaam... stil en zonder vragen
wilde jij je ziekte dragen,
je vocht met al je levenskracht
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam... moegestreden
uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd
uit je lijden bevrijd.
Uitvaartcentrum Cornelis
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Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn deel werd,
is rustig ingeslapen

De heer

Guido Verhaeghe
echtgenoot van mevrouw Ann Clement
geboren te Veurne op 8 februari 1941
en overleden te Bulskamp op 6 april 2018,
gesterkt met de ziekenzalving.
Gewezen Directeur O.L.Vrouw College Veurne
Ere-dirigent Sint-Niklaaskoor Veurne
Ere-voorzitter Gebruikersraad Huize Rozenwingerd

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaats hebben in de Sint-Walburgakerk te Veurne
op VRIJDAG 13 APRIL 2018 om 10 uur.

Hij was de echtgenoot van			

Ann Clement

Hij was de papa en va van 			
Patrick en Heidi Vandenberghe - Verhaeghe
							Jelle en Ellen Vandenberghe - Bontinck
							Bart en Jolien Lamote - Vandenberghe, Tuur
							Jitske Vandenberghe
					

						Inge Verhaeghe
						Wim en Gretel Depla - Verhaeghe
							Iän Depla en vriendin
						

Jochen en Denis Verhaeghe - Van Huffel

Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van
Robert en Margaretha Verhaeghe - Vanhoutte en familie
					
† Firmin en Monique Vanhoutte - Verhaeghe en familie
						Zuster Marie-Pia, Fernande Verhaeghe
						
† Jacques en Ceclie Verhaeghe - Roose en familie
						
Willy en Chris Neuville - Clement en familie
						† Lut Clement
					
Hij was verwant aan de families 			
Verhaeghe - Adam
						Clement - Vandenaweele

Met dank en waardering aan 		
zijn huisarts
					
directie en personeel van WZC Sint-Anna te Bulskamp
						zijn trouwe kaartersvrienden		

Rouwgroet in de kerk vanaf 9.30 uur.
Aansluitend volgt de crematie en bijzetting van de asurne in een urnenkelder
op de begraafplaats te Veurne (Noordstraat).
Voor een laatste groet bent u iedere dag van 15 tot 18.30 uur welkom in het
Uitvaartcentrum Cornelis, Sint-Idesbaldusstraat 43 te Veurne. Gesloten op zondag.

Rouwadres				

8630 Veurne, Rodestraat 18 bus 2

Online rouwregister op 				

www.cornelisuitvaartzorg.be

