†
Maria Helena DECONINCK

zijn echtgenote

Bart en Carine DE PESTEL – WALRAVE
Sophie en Michael VAN KEYMOLEN – CHRISTIAENS
David en Emma VAN KEYMOLEN – ZWAENEPOEL
Natalia VAN KEYMOLEN

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families DE PESTEL – CLOCHET en DECONINCK – VANBESELAERE
De uitvaartplechtigheid zal opgedragen worden in beperkte familiekring
in de aula van Uitvaartzorg Depoorter, Steenstraat 1 te Bredene op 25 februari 2021 om 13u30,
gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Bredene – Priorij.
Rouwadres: Familie DE PESTEL – DECONINCK, Ostendialaan 55 app. 07/02, 8450 Bredene
Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be
Afscheid met zorg Depoorter, Bredene - T. 059 32 16 91

Dankbare herinnering aan

De heer

Roger De Pestel
Echtgenoot van Maria Helena Deconinck

•

Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Pa, mijn pa, een grote held voor mij was je.
Je kon zoveel,
iedere dag kon je jouw klanten iets verkopen.
Je was altijd trots dat je orderboekje weer gevuld was.
Jouw tekeningen van kerken sieren nog altijd vele
huizen. Je kon alles precies tekenen. Je wou schilder
worden; gelukkig kon je jouw hobby, jouw gave,
combineren met je werk. Je bleef trots op je werk en
kon er uren van genieten.
Je was altijd mijn toeverlaat, mijn steunpilaar, mijn
ventileerkanaal ook; bovenal liet je mij altijd zelf mijn
weg kiezen. Het zou wel goed komen.
Een subtiele raadgever was je; dan met weinig woorden
maar beslist!

Geboren te Kortrijk op 18 april 1934
en rustig ingeslapen thuis te Bredene
op 18 februari 2021.

Jouw leven draaide enkel om je maatje, zoals je ma
altijd noemde, je familie, je gezin, je was een
no-nonsense man: geen kapsones, gewoon doen…
Daarom ben je voor altijd mijn grote held,
zo hoort het te zijn…
Daarom ben je voor altijd Pa, mijn pa!

