
Ik ben zo moe 
na deze lange reis. 
Al wat ik vraag,

 is een rustige slaap 
en dromen 

over hen die ik liefhad. 

Smetje, ja zo wou je graag aangesproken worden.

We herinneren ons de leuke uitstapjes, samen met jou 
en tante Bernadette en als het nodig was konden we 
altijd op jou rekenen.

De koffiemomenten bij jullie thuis gaan velen bijblijven. 
Gezellig met je petekinderen, met de vrienden van de 
kaartersclub of met mede-liefhebbers van je parkieten. 
Een anekdote of kwinkslag was nooit ver weg.

Na het overlijden van tante Bernadette speelde de 
eenzaamheid je parten. Het alleen zijn woog je soms 
wel zwaar.

Het laatste jaar ging het helaas wat minder, maar je 
probeerde er de moed in te houden.

Doe hierboven de groeten aan allen die we lief hebben.

Met droefheid nemen we afscheid van

de heer Gentil Desmedt
echtgenoot van mevrouw Bernadette Misplon †2013

Geboren in Roeselare op 6 juli 1933 en overleden in WZC Sint-Jozef in Zonnebeke op 21 mei 2021.

Lid van vele verenigingen

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaartdienst in intieme kring plaatsvinden
in de aula “Vandecandelaere & Casier” te Staden op zaterdag 29 mei 2021.

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne in het columbarium op de begraafplaats in Staden.

Gentil kan begroet worden in het funerarium Vandecandelaere en Casier, Ch. Ampestraat 2a, 8840 Staden 
Openingsuren: ma-vr: 16u30 tot 19u00, za.: 16u30 - 18u00, gesloten op zondag en pinkstermaandag.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be.



Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van: Noël† en Paula† Desmedt - Veryser en familie
  Willy† en Jeannine Cool - Desmedt en familie

  Jozef† Misplon - Bernice Pattyn en vriend en familie
  Paul en Maria† Vandewalle - Misplon en familie
  Bernard† en Elisabeth De Meyer - Misplon en familie

Hij is verwant aan de families: Desmedt - Ghesquière - Veryser - Misplon - Van Maekelbergh

Met dank aan: de directie en het verplegend personeel van WZC Sint-Jozef
 
Rouwadres:  Funerarium Vandecandelaere & Casier, 
  tav. Familie Gentil Desmedt, Charles Ampestraat 2A - 8840 Staden

Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04
Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Gentil Desmedt
°06-07-1933 - †21-05-2021


