Ik loop vaak te dromen en hoop,
je nog ergens tegen te komen.
Ik wou dat ik je nog even vasthouden kon,
maar dat kan niet.
Alleen maar in gedachten,
maar de tijd gaat te snel om op je te wachten.
Ik leg er mij bij neer,
ook al doet het soms zo een zeer.
Ik mis je soms zo hard,
nee dat had ik helemaal niet verwacht.
Je bent en blijft voor mij iemand heel apart,
je hebt dan ook een grote plaats in mijn hart,
daar zal je voor altijd blijven.
-Carine Vanhassel-

Patrick Van de Velde
1947 - 2021
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Liefdevol aandenken aan
een man, papa en opa uit de duizend

Patrick Van de Velde
echtgenoot van Louisa Uyttersprot
Geboren te Dendermonde op 24 november 1947 en
er overleden in het AZ Sint-Blasius op 17 december 2021.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in Rouwcentrum het Afscheid,
Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te 9280 Lebbeke
op donderdag 23 december 2021 om 14.30 uur
gevolgd door de uitstrooiing op de strooiweide van het kerkhof te Lebbeke.
Samenkomst in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 14.15 uur.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Er is gelegenheid om Patrick een laatste groet te brengen in het funerarium van
Rouwcentrum Van Damme, Brusselsesteenweg 18 te Lebbeke op dinsdag van 19.10 tot 20 uur.

Hij leeft verder in het hart van:

Louisa Uyttersprot
Geert en Katrien Van de Velde - Van Meel
Anouk
Ilse en Johnny Van de Velde - Dyck
Mathias en Charlien
Sylvia en Steven Van de Velde - Maes
Thomas en Elisa

zijn echtgenote

zijn kinderen en kleinkinderen

Erik (†), Frank en Christiane, Guido, Patricia en Paul (†),
Lily en René, Sylvain en Clemence, Gilberte en Antoine (†)
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen en hun kinderen

De families VAN DE VELDE - UYTTERSPROT - KEATING - BEECKMAN.
Met dank aan de dokters en het personeel van de dienst intensieve zorgen
van het AZ Sint-Blasius te Dendermonde.
rouwadres: Lindelaan 58 - 9280 Lebbeke

condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be

