Stil ben je van ons heengegaan,
je hebt altijd voor ons klaargestaan,
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven,
zo was je hele leven,
je was een schat voor ons allen,
je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

DE HEER

Jordaan MOYAERT
weduwnaar van
mevrouw Edith VAN WONTERGHEM († 2018)
geboren te Machelen op 13 juni 1939 en omringd door zijn gezin
thuis van ons heengegaan te Nazareth op 2 januari 2022,
gesterkt door de Ziekenzalving.
Lid van Samana,
Lid van OKRA.

Dit melden u :
zijn kinderen en kleinkinderen
Dirk en Ria MOYAERT - SAELENS
		
Kevin en Marie
		
Kenneth en Febe
		Kenny
Koen en Ann MAENHOUT - MOYAERT
		Jens
		Yorich
		Marlies
Luc en Els MOYAERT - LIETAERT
		Nel
		Paulien
		Tim
		Rosalie
Guido en Katleen VAN TIEGHEM - MOYAERT
		Fien
		Joke
		Pepijn
zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families
MOYAERT - VAN DE GINSTE en VAN WONTERGHEM - LOONTJENS.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u beleefd wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, Dorp te NAZARETH,
op VRIJDAG 7 JANUARI 2022 om 11.30 uur.
Er is gelegenheid tot afscheid na de uitvaart.
U kan Jordaan een laatste groet brengen in het funerarium Staelens,
Churchilllaan 50 te Waregem, elke namiddag van 16.30 tot 18 uur.
De namis zal opgedragen worden in voornoemde kerk
op zondag 13 februari 2022 om 10 uur.

DANK AAN ALLEN DIE HEM LIEFDE, ZORG, GELUK EN VRIENDSCHAP GAVEN.

Met dank aan :
zijn huisartsen Dr. Dierickx en Dr. Dossche
het personeel van Familiezorg
het personeel van het Wit-Gele Kruis
zijn poetshulp
Palliatieve zorg
allen die hem genegen waren.

Rouwcorrespondentie:
Familie Moyaert
p.a. Begrafenissen Staelens, Statiestraat 139, 9870 Zulte

Rouwleiding-Funerarium Jean-Marie STAELENS, Statiestraat 139 ZULTE - Tel. 09 388.88.39
jean-marie.staelens@belgacom.net
Online condoleren: uitvaartcentrumlefevre.be

