Ik ben moe na de lange reis
Al wat ik vraag, is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad

†
Door mooie herinneringen gesterkt, nemen wij afscheid van

De heer

Gerard Colpaert
weduwnaar van mevrouw Agnes Planckaert (†2020)
Geboren te Aalter op 24 augustus 1928 en zachtjes overleden
in het WZC Onderdale te Ursel op 26 augustus 2020.

Hij leeft verder in de herinnering van
zijn kinderen:
Daniël en Catherine Colpaert - Debrabandere
Patrick en Marleen Watteny - Colpaert
Eddy en Conny Colpaert - Sierens
zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Rachid en Sylvia Saïdi - Colpaert,
Youssri en Redouan
Mike en Camille Colpaert - Guelton,
Elli
Kenzo en Esther Vandenbrande - Colpaert
Gunther Colpaert

zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Gerard
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk Sint-Cornelius in Aalter-Centrum
OP DINSDAG 1 SEPTEMBER 2020 OM 11 UUR.
Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Aalter-Centrum.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.45 uur.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Gerard in funerarium Fraeyman,
Brouwerijstraat 24 te Aalter, van donderdag tem zaterdag van 16 uur tot 18 uur
en dit na telefonische afspraak op 09 236 36 00.
Online condoleren kan ook via www.fraeymanuitvaart.be
Rouwadres: Knokkebaan 3, 9880 Aalter

Jozef en Christiane Colpaert - Standaert, kinderen en kleinkinderen
Omer (†) Colpaert
Roger (†) en Margriet (†) Colpaert - Van Laecke, kinderen en kleinkinderen
Marcel en Leona Roels - Planckaert, kinderen en kleinkinderen
Daniël (†) Planckaert
Willy en Jenny Planckaert - Priem, kinderen en kleinkinderen
en alle aanverwanten van de families Colpaert - Van Doorneveldt en Planckaert - Serry

Met waardering en oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. Bergez J., het thuisverpleegteam van Ann Dickel, Familiezorg,
Thuiszorg ‘De Zon’ en de directie en het personeel van het WZC Onderdale te Ursel.

