†
In stil verdriet melden wij u het overlijden van

De heer

Johan (Jan) Verhaeghe
echtgenoot van mevrouw Rita Gevaert
Geboren te Brugge op 29 oktober 1934 en
overleden te Middelkerke op 31 december 2021,
begeleid door het gebed van de Kerk.
Rust zacht, we weten dat daarboven iemand op je wacht.
__________________

Echtgenoot van
		Rita Gevaert
Papa en opie van
		
Joris † Verhaeghe
		
Bart en Kristien Vermeulen - Verhaeghe
			Laura Vermeulen
			Thijs Vermeulen
		
Stéphane en An Magnette - Verhaeghe
			
Annelies Schrevens en Wietse
			Antoine Magnette
			Claire Magnette
		
Dirk en Inge Verhaeghe - Lutters, Els † Seurinck
			Emma Verhaeghe
			Louise Verhaeghe
		
Kurt en Sabine Yde - Verhaeghe
			
Benjamin Yde en Lina
Broer, schoonbroer en nonkel van

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 7 januari 2022 om 10.30 uur
in de Decanale Sint-Pieterskerk te Torhout,
waarna Jan begeleid wordt naar de begraafplaats ’Stiltepark De Warande’ te Torhout.
(mondmasker verplicht)

U kan uw mededeleven betuigen en de uitvaart van Jan live meevolgen via livestream
op www.rouwcentrum-decombele.be, druk op ’Jan Verhaeghe’ .
De offerande wordt aanzien als rouwbetuiging.
U kunt een laatste groet aan Jan brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
vanaf maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 18.30 uur.

		
		

Willem en Nelly Verhaeghe - Vandevelde
Luc en Frieda † Verhaeghe - Herremans

		
		
		
		
		
		

Frans † en Hilda Van Parys - Gevaert
Herman en Florie Gevaert - Reynaert
Jan † en Agnes Desmidt - Gevaert
Johan en Christiane Gevaert - Matthys
Hans en Cecile Gevaert - Verstappen
en hun familie

De families
		

Verhaeghe - Gielen en Gevaert - Dupont

Een bijzonder woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar zijn huisarts,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis van Torhout, de directie en alle personeel
van het WZC Haerlebout en allen die Jan met genegenheid hebben omringd.

Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

Ga,
tot het einde der aarde,
tot het uiterste,
daar zal liefde zijn,
ga

