Hij leeft voor altijd verder in de harten van:
Je liefde, je kracht, je warmte en je lach…
we zullen je missen, iedere dag.
de heer

Hilaire Van de Velde
Geboren te Sleidinge op 13 juli 1948 en overleden

in het AZ Sint-Lucas te Gent op 14 november 2020.

De uitvaartplechtigheid heeft plaats in beperkte kring.

Johny en Anita Van de Velde - Boterberg
zijn zoon en schoondochter,
Justin, Jess, Jennifer
zijn kleinkinderen,
Henri (†) en Iréne Van de Velde - Bekaert
zijn mama,
Antoine (†) en Rosita Moens - Van de Velde - Erik Célérier,
kinderen en kleinkinderen
zijn zus en haar familie.

Delen mee in ons verlies:
de families Van de Velde, Bekaert, De Pauw en Braems.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Johny Van de Velde, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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Heb ik pijn of verdriet
dan kijk ik naar boven
want verdwijnen doe je niet
Het is moeilijk
zonder u door te gaan
maar in mijn hart
blijf je eeuwig voortbestaan
Alles heb je aan ons gegeven
liefde tot op het einde van je leven
samen hebben wij je mogen bijstaan
in jouw laatste levensdagen
het was fijn om dit voor jou te mogen doen
slaap zacht, nog een dikke zoen
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