Een geest zo sterk als een beer
een lichaam uiteindelijk toch te teer,
een wijsheid niet te evenaren,
een wilskracht haast niet te bedaren,
een vechtlust bijna niet te temmen,
alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen.
Hermien Lok

In liefde nemen we afscheid van

De heer

Frans Vergauwe
echtgenoot van mevrouw Paula Vandevoorde
Geboren te Westrozebeke op 7 maart 1930
en thuis in het bijzijn van zijn echtgenote en kinderen
overleden te Westrozebeke op 27 mei 2019.
Gewezen gemeenteraadslid gemeente Staden.
Gewezen schepen gemeente Staden.
Gewezen voorzitter van de Bond van de Grote en Jonge gezinnen.
Gewezen bestuurlid van de Landelijke Gilde.
Gewezen bestuurslid van OKRA.

Dit melden u:
zijn echtgenote
Paula VANDEVOORDE
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Franky en Katrien VERGAUWE - DEKEMELE
		
Stijn en An-Sofie VERGAUWE - RAES
			
Rachelle, Odiel
		
Jens en Kelly VERGAUWE - SNAET
			
Alice, Florence, ♥
		
Klaas en Sofie VERGAUWE - DEMEULENAERE
			
Lisette, Maurice
Freddy en Christine VERGAUWE - LESAGE
		
Brecht en Kimberly VERGAUWE - VANSIELEGHEM
			Gille
		
Dries en Eline SENTOBIN - VERGAUWE
			
Clément, Arnaud
Bonny en Sabine VERGAUWE - DEKEMELE
Stefaan en Frieda TAILLIEU - VERGAUWE
		
Mathieu en Justien VANHOUTTE - TAILLIEU
		
Dieter TAILLIEU - Justine VERMEERSCH
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen neven en nichten

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats op MAANDAG 3 JUNI 2019 om 10u30
in de ONZE-LIEVE-VROUWKERK te OOSTNIEUWKERKE,
gevolgd door de bijzetting in de familiekelder
op de gemeentelijke begraafplaats te Westrozebeke.

Gerard † en Blanche DEBAENE - VERGAUWE en familie
Paul † en Maria † VANDEVOORDE - SANDERS en familie
Guido en Rosa LAUWERS - VANDEVOORDE en familie
Eric † en Maddy † VANDEVOORDE - DEBEUCKELAERE en familie
Aloïs en Jeanine VANDAELE - VANDEVOORDE en familie
Robert en Christiane VIAENE - VANDEVOORDE en familie

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10u10.
Zijn aanverwante familie: VERGAUWE - GHESQUIERE en VANDEVOORDE - VANDENDRIESSCHE
Er is gelegenheid Frans te begroeten in het funerarium
“Vandecandelaere-Spruytte” Westrozebekestraat 25 A te Passendale,
elke weekdag van 15u30 tot 18u30, op zaterdag van 15u30 tot 18u.
Op zon- en feestdag gesloten.

Online condoleren kan op vandecandelaere-spruytte.be

Met oprechte dank aan:
zijn trouwe huisarts Dr. J.P. Verhaeghe
de thuisverpleegkundigen
allen die hem genegen waren.
Rouwadres: 8840 Staden, Provinciebaan 43

