
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ’n beetje

en alle beetjes die je sterft
’t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe,

maar op ’n keer ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans 

Liefdevol en dankbaar nemen we afscheid van 

De heer 
N o ë l  V a n d e p o r t a e l e 
echtgenoot van mevrouw Arlette Saelens

Geboren te Izegem op 24 februari 1934,
en overleden thuis te Staden op zondag 15 januari 2023.

Gewezen zaakvoerder fietshandel Vandeportaele
Ere-Voorzitter Gent-Staden

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de uitvaartdienst die zal doorgaan 
op zaterdag 21 januari 2023 om 10.30 uur
in de aula “Vandecandelaere en Casier” te Staden,
gevolgd door de crematie en de bijzetting in het urnenveld 
op de gemeentelijke begraafplaats.

Er is gelegenheid uw medeleven te betuigen na de plechtigheid.

Noël kan begroet worden in het funerarium
“Vandecandelaere en Casier”, Charles Ampestraat 2a 
te Staden, iedere werkdag van 16.30 uur tot 19.00 uur.

Online condoleren kan op uitvaartzorgcasier.be

Dit melden u: 

zijn echtgenote

Arlette Saelens

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Carine Vandeportaele  - Marin Taillieu
        Sofie en Steven
 Louis
        Kristof
  Elle
Katrien Vandeportaele  - Bart Busschaert
Kristien Vandeportaele
Jan Vandeportaele  - Inge Ampe
        Suzanne
        Theo

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Daniël † Vandeportaele  - Rogelia † Napalit  en familie
Eddy Huyghe  - Maria Vandeportaele en familie
Daniël D’Heere  - Nicole Saelens en familie
Luc † Saelens en familie
Marc † Saelens en familie

De families: Vandeportaele  - Decaestecker en Saelens  - Pattyn 

Met oprechte dank aan:

dr. Alain De Mûelenaere
kinesist Koen
thuisverpleging Zorg-Samen, in het bijzonder Charlotte en Nancy

Rouwadres: 

familie Vandeportaele  - Saelens
p/a 8840 Staden, Charles Ampestraat 2a 


