E vrind is lik e stekkerdroad
Je kut d’r an vaste roak’n
En ojje were weg wult goan
‘t doe zeer je los te moak’n...

D’Joos Uytendaele

†

Een vriend is als een prikkeldraad,
je kan eraan vastraken
en als je weer weg wilt gaan
doet ‘t pijn je los te maken...

Is zachtjes van ons heengegaan

D’Joos Uytendaele

De Heer

G ilbert H erman

echtgenoot van mevrouw Christiane Van Daele
Geboren te Moorslede op 29 januari 1938 en er
thuis overleden op 6 november 2020,
omringd door zijn naaste familie en gesterkt
door het sacrament van de zieken.

Christiane Van Daele
									 zijn echtgenote
Geert en Mia Carton - Herman
Ilse en Elke
Jan en Els Herman - Mestdagh
							 zijn kinderen en kleinkinderen

Kajotter in hart en nieren
Vuurkadet 1914 - 1918
Vaandeldrager van de Vuurkadetten ‘14 - ‘18 - Strijders ‘40 - ‘45 regio Moorslede
Voorzitter Vrienden van Lourdes - Moorslede
Groepshoofd KVZ
Lid KVG
Lid Ziekenzorg - Samana
De afscheidsplechtigheid vindt plaats in beperkte kring
in de Sint-Martinuskerk te Moorslede.
Daarna volgt de plaatsing in het familiegraf op
de begraafplaats te Moorslede.
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Gilbert in
het uitvaartcentrum Eveline Geldhof,
Roeselaarsestraat 118 te Moorslede,
iedere dag tot en met vrijdag van 15.30 tot 18.30 uur,
(woensdag 11 november gesloten).
Rouwadressen:
8890 Moorslede, Roomstraat 5
8210 Zedelgem, De Mote 18
8700 Tielt, Kasteelstraat 172

†Roger en Maria Bolle - Herman en familie
†Jeremy en †Marie-Christine Herman - Duthoit en familie
†Jordaan Herman
†Germain en †Henriette Herman - Verstraete en familie
†Gabriël Tuytte - †André Beuselinck - Alice Herman en familie
†Antoon en Mariette Spiessens - Van Daele en familie
†José en †Simonne Van Daele - Vande Wiele en familie
†Brunette Van Daele
Raf en Regina Ketsman - Van Daele en familie
Jean en Rosa Van Daele - Desmet en familie
Jac en Jacinta van den Bruele - Van Daele en familie
Roland en †Greta Neyrynck - Van Daele en familie
Noë en Christiane Van Daele - Christiaens en familie
		
zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven
De families Herman - Ghekiere en Van Daele - Maes

Met dank aan zijn trouwe huisarts en het team thuisverpleegkundigen.

