Rust nu maar uit, je strijd is gestreden,
Dit melden u met diepe droefheid:
zijn echtgenote:
Rachel Demeester
zijn kinderen:
Didier en Caroline Criel - Van den Bossche
zijn grote vriend:
Benedetto Criel
De families Van den Bossche, De Meester, Lampaert en Mattheeuws.

je hebt het onzettend moedig gedaan.
Niemand weet hoe je hebt geleden,
niemand weet wat je hebt doorstaan.
Bedroefd, maar trots op wie en hoe hij was hebben we afscheid
moeten nemen van een liefhebbende papa en pépé
de heer

Gilbert Van den Bossche

echtgenoot van mevrouw Rachel Demeester
geboren te Gent op 11 oktober 1934 en godvruchtig

Met dank aan al degene die hem met liefde en zorg hebben omringd.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,

overleden in het AZ Sint-Lucas Gent op 25 juli 2020.
Gesterkt door het Sacrament der Zieken.
De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in intieme familiekring volgens de wens van Gilbert.

t.a.v. mevr. Van den Bossche, Hoeksken 17- 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be

Het dragen van mondmasker is verplicht.
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