Na een mooi en rijkgevuld leven
is in stilte van ons heengegaan

†

de heer

Gerard Missault

echtgenoot van mevrouw Simone De Schepper
geboren te Sint-Andries op 20 juli 1933 en thuis
te Brugge overleden in familiekring op 25 april 2021,
gesterkt door het H. Ziekensacrament.

De uitvaartdienst heeft plaats in intieme familiekring.
Er is gelegenheid om Gerard een laatste groet te brengen
in het rouwcentrum na telefonische afspraak op 050/312152,
elke dag van 14 tot 18 uur.
De familie dankt u voor uw blijken van medeleven.

Dit melden u:

Eric en Carine Deloddere - Missault
Peter en Nathalie Van Belleghem - Deloddere
Lotte, Louise, Seppe
Lieven en Charlotte Schramme - Deloddere
Arthur, Viktor
Thomas en Isabelle Meeuws - Deloddere
Fien, Lucas
Dominic en Lieselotte Versyck - Deloddere
Felien, 
Matthias en Sofie Deloddere - Callemeyn
Luc en Sonja Linskens - Missault
Aymen en Cindy Belakhel - Linskens
Alexander en Lien Vandevelde - Linskens
Victor

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Missault, De Schepper, Baes en Van den Berghe.
Met onze waardering voor de dokters en het verplegend
personeel van WGC De Bruggen
Rouwadres: Rouwcentrum Vanheste, t.a.v. familie Missault
Condoleren kan ook op www.vanheste.be

Liefste Peter,

Op de plek waar je geboren bent, hebben we afscheid van
je moeten nemen. Het was je echte thuis. Een plaats die je
altijd koesterde en waar je ontelbare herinneringen hebt
beleefd met iedereen die je lief was.

Stilzitten was niet aan jou besteed. De liefde voor de
landbouw en de dieren hebben lang je dagen gevuld.
Iedereen in de moeren kent Gerard met zijn groene
tractor. Niets was je te veel, je stond altijd klaar om te
helpen. Toen je een dagje ouder werd en het allemaal niet
meer vanzelfsprekend ging, bleef je op je eigen manier
bezig. Door je groententuin en je ritje met de fiets bleef je
in de gezonde boerenlucht. In huis genoot je van sport op
televisie en de dagelijkse programma’s. Jij en oma vulden
elkaar goed aan waardoor jullie lang onafhankelijk konden
blijven.
We zijn dankbaar dat we met jullie je diamanten
huwelijksverjaardag hebben kunnen vieren. Je genoot
zichtbaar van die dag. Na een tijd nam de ziekte steeds
meer beslag op je. Geleidelijk aan verdwenen je specifieke
karaktertrekken en werd onze peter steeds meer van ons
afgenomen.
Tot het laatste heb je gevochten. Je was “ijzersterk” zoals
je zelf zei. Bedankt lieve peter voor wie je was.
We zullen goed voor oma zorgen.
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