Bezige handen, nu gevouwen en stil
een leven vol ijver, zo was je wil
Nu heb je rust, met lichaam en geest
vaak zullen we denken
aan wat is geweest

Met droefheid melden wij u het overlijden van
De heer

Gentil Vindevoghel
weduwnaar van mevrouw Noëlla Desoete (†2000)
Geboren in Ruiselede op 7 december 1928 en plots van ons heengegaan
in het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt op 25 december 2021.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van:
Jony en Claudine Vindevoghel – Broekaert
Geert en Ann Vindevoghel – Daldini

zijn kinderen

Luc en Thessa Taghon – Vindevoghel
Jana
Gino en Marysia Vande Papeliere – Vindevoghel
Mathias
Nout
Brecht Vindevoghel

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn broer(†), zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
Marie-José De Fauw(†)
zijn gewezen levenspartner en haar familie

Simonne De Bruyne

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons
afscheid te nemen aan de urne van Gentil tijdens de plechtigheid
in meditorium ‘Het Licht’, Brouwerijstraat 4b in Aalter
OP VRIJDAG 31 DECEMBER 2021 OM 11 UUR.

Samenkomst in de aula vanaf 10.40u. Gelegenheid tot groeten na de dienst.
Aansluitend volgt de asverstrooiing
op de strooiweide van de begraafplaats in Aalter-Centrum.
Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be
Dank aan allen die hem liefde en vriendschap gaven.

zijn vriendin

en alle aanverwanten van de familie Vindevoghel – Laseur en Desoete – Ornelis
delen ook in dit verdriet.

Met waardering en oprechte dank aan zijn trouwe huisarts dr. E. Debackere,
de huisartsenpraktijk ‘De Brug’ in Ruiselede,
het thuisverpleegteam van Carla Buyse, de dokters en het verplegend personeel
van het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt.
Rouwadres: Familie Vindevoghel - Desoete, p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Uitvaartverzorging Fraeyman, Aalter 09 236 36 00 - info@fraeymanuitvaart.be

Gentil Vindevoghel
°Ruiselede, 07.12.1928 - †Tielt, 25.12.2021

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen had je de wind niet mee

