
Zoveel soorten van verdriet 
ik noem ze niet 

Maar één, het afstand doen en scheiden, 
en niet het snijden doet zo’n pijn 

maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis

Paatje, pa, opa,

Het valt moeilijk te bevatten dat je er niet meer bent.

Je was een man met het hart op de juist plaats, altijd klaar om ons 
met raad en daad bij te staan.
Je stond positief in het leven. ‘Zagen en klagen helpt niet’ zei je als 
het eens tegenzat.

Je was een landbouwer in hart en nieren. Ook nu je al lang op pensi-
oen was bleef je het zaaien en oogsten op het land volgen. Zelf had 
je vele jaren graag en goed geboerd. Hard gewerkt en samen met 
oma een mooi bedrijf uitgebouwd. 

Je was een zorgende echtgenoot, vader en grootvader. Samen met 
oma was je trots op je kinderen en kleinkinderen. Iedereen was al-
tijd welkom bij je. Je genoot er van om oude verhalen, doorspekt 
met oude spreuken te vertellen. 

We gaan je missen... in kleine alledaagse dingen.
Maar je blijft bij ons, voor altijd in ons hart, voor altijd in onze 
herinneringen.

Met droefheid nemen we afscheid van

de heer Noël Borra
echtgenoot van mevrouw Gerarda Carbon

Geboren in Poelkapelle op 16 april 1938 
en onverwacht overleden in het A.Z. Delta in Roeselare op 23 augustus 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Noël op vrijdag 27 augustus 2021
om 10u30 in de aula ‘Vandecandelaere & Casier’, Ch. Ampestraat 2a in Staden.

Na de crematie in het crematorium in Kortrijk volgt de asverstrooiing op de begraafplaats in Staden.

Noël kan begroet worden in het funerarium Vandecandelaere en Casier, 
Ch. Ampestraat 2a, 8840 Staden elke dag van 16u30 tot 19u.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be.



Hij was de man van:   Gerarda Carbon

Hij was de papa en opa van:  Raf en Ingrid † Souvagie - Borra - Verkinderen Marleen
       Wout en Celien Vanderhoute - Souvagie
       Joris Souvagie
       Christophe en Charlotte Inghelbrecht - Souvagie
      Johan en Hilde Vanneste - Borra
       Stijn en Michèle Vanneste - Vandenbunder
       Benjamin en Lies Pille - Vanneste
       Thijs en Eline Vanneste - Vandamme

Hij was de broer en schoonbroer van: Roger en Jeanine Courtens - Borra en familie
      Yvonne† Carbon
      Daniël † en Marcella† Carbon - Parret en familie
      Maria Carbon

Hij was verwant aan de families: Borra - Top en Carbon - Vandevelde.

Dank voor de goede zorgen:   huisartsenpraktijk de biekorf en kiné@motion.
Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04

Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Noël Borra
°16-04-1938 - †23-08-2021


