
Dankbaar willen wij in ons hart bewaren
het leven en de liefde van

Willy Vincke
geliefde echtgenoot van Maria Van Avermaet

geboren te Zele 15 september 1937
en overleden te Dendermonde op 7 mei 2021.

De afscheidsplechtigheid aan de asurne 
zal in beperkte kring plaatsvinden

in de parochiale kerk Sint-Jozef te Zele-Huivelde.

U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium
van begrafenissen Van Cleemput-Hoogewys, 

op woendag van 19u30 tot 20u00.

De familie dankt zijn huisarts Dokter Noppen
en de thuisverpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis.

Je hebt zo veel doorstaan,
En je hebt gevochten tot het eind, 

tot je echt niet meer kon.
 

Je bent nu weg, maar niet helemaal.
Er zijn twee plekken 

waar je nooit weg zal gaan.
Ons hoofd en ons hart,

zal altijd voor jou open staan.
 

We zullen altijd om jou geven,
voor de rest van ons leven.

Lieve papa, lieve pepe,
We zullen jou nooit vergeten.

Een lege plek,
een groot gemis.

Een fijne herinnering is al
wat er nog is.

 
Jou te kennen,

Vonden we zo fijn.
Om jou nu los te laten,

Doet verschrikkelijk veel pijn.

Dit melden u:

Maria Van Avermaet zijn echtgenote,

Johan en Ann Vincke - Rooms
 Matthias en dochtertje Lea
 Magalie en vriend Thomas
Geert en Sandra Vincke - Van de Velde
 Jana en vriendin Marie
 Aaron
 Joran
Danny en Sandra D’hollander - Vincke
 Jonas en vriendin Laura
 Laurien en vriend Stijn
 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,

André Vincke, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Paul en Miet Vincke - Van Miegroet, kinderen en kleinkinderen
Oscar Van Britsom (†) - Valentine Van Avermaet (†),
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
André en Anita Vlaeminck - Van Avermaet, 
 kinderen en kleinkind

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten,

De families Vincke, Van Avermaet, Van Ekert en Van Wolleghem.

Rouwadres: Familie Vincke
p/a Begrafenissen Van Cleemput, Kouterstraat 151 Zele
Rouwbetuiging: www.begrafenissen-vancleemput.be


