
Boudewijn en Dorine Gadeyne - Vandenberghe

Annelies en Nico Gadeyne - Laridon

Laura 

Karlien en Joris Gadeyne - Vanneste

Lutgarde en Geert Gadeyne - Declercq

Isabelle en Stijn Declercq - Deblauwe

Lobke 

Dieuwke 

Marieke en Brecht Declercq - Vanden Bussche

Dré 

Wouter en Renée Declercq - Vandewalle zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Gadeyne - Boussy en Degryse

De uitvaartplechtigheid zal opgedragen worden in beperkte kring in de aula van uitvaartzorg Depoorter te Jabbeke

op WOENSDAG 13 JANUARI 2021, gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats van Jabbeke.

Speciale dank aan het voltallige team van WZC Sint-Anna te Eernegem en thuisverpleging Cathérine.

Rouwadressen: Familie Gadeyne Boudewijn, Ettelgemsestraat 96, 8460 Oudenburg

Familie Gadeyne Lutgarde, Noordstraat 9, 8490 Zerkegem Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Jabbeke - T. 050 38 55 66      •      Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Dankbare herinnering aan

De heer

Eric GADEYNE
Weduwnaar van Maria Degryse

Geboren te Ichtegem op 1 januari 1936 en rustig

overleden in het WZC Sint-Anna te Eernegem

op 5 januari 2021.

Papa, opa,

Op 1 januari 1936 werd je geboren in Ichtegem. Maar volgens je
verhalen was dit waarschijnlijk enkele dagen eerder. Je groeide op
in een groot gezin samen met je broers en zussen. Na je kinder- en
jeugdjaren huwde je met Maria Degryse. Jullie woonden enkele
jaren in Moestier, waar Boudewijn en Lutgarde geboren werden.
Het grootste stuk van je leven woonde je samen met vrouw en
kinderen in Zerkegem. In hart en nieren was je landbouwer,
werken was je lust en leven. Zelfs in het rusthuis bleef je hard
werken.

Ontspannen deed je in jouw moestuin en op zondag met je paard
en koets. Bij slecht weer zat je voor de televisie, je keek graag naar
het veldrijden. Om 16 uur stond de tafel dagelijks gedekt met
koffie en koekjes, waar iedereen dan welkom was.   

Als familiemens zag je graag dat de familie uitbreidde. Je genoot
dan ook van de vele bezoekjes van je kinderen, kleinkinderen en
vier achterkleinkinderen. In 2007 verliet oma ons, dit was moeilijk,
maar je kon goed je plan trekken. Familietradities werden verder
gezet, het was altijd uitkijken naar het kerst- en nieuwjaarsfeest.
Lekker eten was dan ook één van jouw favoriete hobby’s.  

Het laatste jaar kon je helaas niet meer thuis wonen en werden de
bezoekjes door corona beperkt. Dit viel jou en ons allen zeer
zwaar. We houden heel erg veel van je en we zullen je ontzettend
hard missen.

Doe moeder, oma, de groeten.


