Groot was zijn liefde.
Groot is het verdriet.
Prachtig zijn de vele mooie herinneringen.

Dit melden u:

zijn echtgenote:
Angelina Brille
Dankbaar om wat hij voor ons betekend heeft, nemen wij afscheid van

de heer

Robrecht Verstraete
Echtgenoot van mevrouw Angelina Brille
Geboren te Zwevezele op 12 september 1935.
Bijgestaan door zijn dierbaren en gesterkt door het ziekensacrament
is hij zachtjes in de Heer ontslapen te Kortrijk in AZ Groeninge, campus Kennedylaan
op 25 oktober 2018.
Bestuurder NV Albert Brille – Vlas – Transport
Lid van Wibilinga

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Sint-Hilariuskerk te Wevelgem, Grote Markt
op zaterdag 3 november 2018 om 11.00 uur.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.
Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats te Wevelgem, centrum.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” te Wevelgem,
(ingang via parking begin Lauwestraat)
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, vrijdag tot 18.00 uur.
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Robrecht Verstraete
P/a Kozakstraat 15 – 8560 Wevelgem

zijn kinderen en kleinkinderen:
Frank en Christine Tytgat-Verstraete
Thomas
Jozefien
Johan en Veronique Devaere-Verstraete
Renée
Vic
zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Ernest † en Gilberte † Verstraete-Lauwers en familie
Germain † en Agnes Verstraete-Vanclooster en familie
Wilfried en Marie-Jozef De Vloo-Verstraete en familie
Gaston † en Marie-Jeanne Deroo-Verstraete en familie
Oscar en Leentje Verstraete-Boel en familie
André † en Marie-Rose † Verstraete-Dupond en familie
André en Ivonne Verbeure-Verstraete en familie
Christian en Françoise Brille-Paulette † Beyens-Van Rijkel en familie
Urbain † en Godelieve Dejonckheere-Brille en familie
Paul en Marie-Thérèse Debaere-Brille en familie
De families:
Verstraete-Verkinderen en Brille-Pollefeyt
Met dank aan:
Zijn huisarts en thuisverpleging
Dokters en verplegend personeel van AZ Groeninge Kortrijk
- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

