
Dicht bij de natuur moet hij leven,
en wat hij ook doet het boerenleven zit
hem in het bloed.
Telkens ervaart hij de vreugde van het boer zijn.
De graankorrel wordt door hem gewaardeerd,
hij let op het weer, wat zal het morgen doen?
Komt er zon, of valt er regen,
vindt het een zegen als zijn land gedijt.
Eenvoud siert zijn bestaan.
Danken voor het gewas is bij hem heel gewoon.
Hij vindt het goed om in de aarde te wroeten.
Gods zegen over zijn werk,
daarmee voelt hij zich gesterkt.

Opa,

‘s Gravenhof was de leidraad doorheen je leven. 
Je bent er geboren als jongste van de Verhoestjes.
Al heel vroeg heb je de boerderij, samen met oma overgenomen.
Zowel op het land of samen fluitend met oma en je oogappel 
Christine, altijd weer had je plezier in je werk.
Je was een echte levensgenieter. 
Samenzijn met onze dichtste familie was je passie.
Je leefde zo hard mee in alles wat de kleinkinderen en 
achterkleinkinderen deden.
Jij opa, een beer van een vent die zoveel gevechten gewonnen 
heeft, je hartstilstand, je trombose. Dat je nu het vuile corona-
beest niet klein gekregen hebt kunnen wij moeilijk aanvaarden.
Het doet ons zoveel pijn je te moeten laten gaan.
Maar weet dat we je altijd in ons hartje blijven dragen.
We sluiten dan ook graag af met jouw laatste woorden 
‘BEDANKT’.

In liefde nemen we afscheid van

de heer Remi Verhoest
echtgenoot van mevrouw Maria Vermeersch

Geboren te Westrozebeke op 31 januari 1932 
en overleden in het AZ Delta te Roeselare op 4 november 2020.

Door de nationale “covid 19” voorzorgsmaatregelen 
zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden in familiekring 

in de Sint-Eligiuskerk te Staden -Vijfwegen.

Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be



Dit melden u:

Maria Vermeersch     zijn echtgenote;

Christine en Jean-Pierre Verhoest - Moerkerke
  Inne en Steven Moerkerke - Paesschesoone
   Rinus en Wannes
  Wendy en Tom Moerkerke - Lauwyck
   Lander en Lieze   zijn kinderen, kleinkinderen achterkleinkinderen: 
  
De families Verhoest - Priem en Vermeersch - Degryse.

We danken:
  huisartsenpraktijk de biekorf, team zorg-samen.

Rouwadres: 8840 Westrozebeke, ‘s Gravenstraat 1
Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04

Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53

Mijn hart lag
waar ik geboren ben.


