
Gaby Stofferis
21.10.1947 - 9.03.2023

Afscheid nemen door de dood
is leven van herinnering

is denken aan hoe mooi het was
en danken voor wat je ontving



Met stil verdriet nemen wij afscheid van

de heer 

Gaby Stofferis
Echtgenoot van mevrouw May Cogghe

Geboren te Ursel op 21 oktober 1947 en zachtjes overleden,  
in het bijzijn van zijn familie, in het Sint-Andriesziekenhuis te TIelt op 9 maart 2023,

gesterkt door de H. Ziekenzalving.

Gewezen voetbaltrainer van diverse voetbalclubs
Lid van ‘De Bekaertvrienden’

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Gaby 

tijdens de uitvaartplechtigheid aan de urne die zal plaatsvinden

in de parochiekerk Sint-Cornelius in Aalter-centrum

OP DONDERDAG 16 MAART 2023 OM 11 UUR.  OP DONDERDAG 16 MAART 2023 OM 11 UUR.  

Samenkomst met begroeting in de kerk vanaf 10.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de strooiweide 

van de begraafplaats van Aalter-centrum.

Er is gelegenheid om nog een stil moment bij Gaby door te brengen in funerarium Fraeyman,
Brouwerijstraat 24 in Aalter, op vrijdag, zaterdag, maandag en dinsdag 

telkens van 16.30 uur tot 18.30 uur, zaterdag van 14 uur tot 15 uur of na afspraak.
Online rouwregister via www.fraeymanuitvaart.be

Dank aan allen die hem liefde en vriendschap gaven

rouwadres: Familie Stofferis - Cogghe,

p/a Brouwerijstraat 24, 9880 Aalter

Hij leeft verder in de herinnering van

zijn echtgenote:

                      May Cogghe

zijn kinderen en kleinkinderen:

                      Dominik en Tina Stofferis - Goethals,

                                     Niel en marthe

                                     Floor

                      Dimitri Stofferis en  Sandra De Baets,

                                     Bazille

                                     Bo

zijn broer, zus, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten:

                      Noël (†) en Lucienne (†) Stofferis - Taghon en familie

                      Carlos (†) en Noëlla De Coninck - Stofferis en familie

                      Daniël en Rita Stofferis - Wille

                      Frans (†) Cogghe

                      Ivan (†) en Marie-Regina Van Daele - Cogghe en familie

                      Norbert en Lutgarde Cogghe - Gaudissabois en familie

   

en alle aanverwanten van de families Stofferis -  De Brauwer

en Cogghe -  Decock delen ook in dit verdriet.       

Met waardering en oprechte dank aan zijn huisarts Dr. De Crem

en de dokters en het verplegend personeel van het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt.

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