
CAMIEL GADEYNE
24 december 1928 - 14 februari 2020

Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 057 48 89 01



Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw
ik heb genoten van die jaren met jou

ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan
maar ik zal je missen bij het verder gaan.

Met stil verdriet nemen wij afscheid van

De heer

Camiel Gadeyne
echtgenoot van mevrouw Ivonne Prinzie

geboren in Merkem op 24 december 1928 en 
in de Heer ontslapen in Ieper op 14 februari 2020

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van kaartersclub “De Boskaarters”
Lid van A.O.B in Roeselare

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Camiel,
tijdens de plechtige rouwdienst in de Sint - Jozefkerk in Jonkershove

 op zaterdag 22 februari om 10.00 uur.

Na de rouwdienst zullen we Camiel herenigen bij zijn zoon Rik 
in de familiegrafkelder op het kerkhof van Jonkershove.

Er is mogelijkheid de familie te groeten na de rouwdienst.

U kan Camiel een laatste groet brengen in het Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a 
in Langemark van maandag t.e.m donderdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via www.rouwcenter - jonckheere.be

Hij is de echtgenoot van:

 Ivonne Prinzie

Hij is de pa en pepe van:

 Ludwina en Gilbert Gadeyne - Gunst
  Ilse en Jeaniek Gunst - Degraeve
   Laure en Lars

 †Rik Gadeyne

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:

 †Maurice en †Germaine Gadeyne - Claeys 
         en familie
 †Albert en †Maria Gadeyne - Vanlauwe
         en familie
 †George en †Paula Zborvorski - Gadeyne
         en familie
 †Andre en †Maria Degrande - Gadeyne
         en familie

Hij is verwant aan de de families:

 Gadeyne - Ligneel - Prinzie - Desodt

Met dank voor hun inzet en goede zorgen:
 zijn huisarts Koen Bacquaert
 zijn kinesist Peter Vanryckeghem
 thuisverpleging Wit - Gele kruis
 familiehulp
 directie, dokters en personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
 en in het bijzonder Nancy en Kris en hun kinderen.

Rouwadres:
 Jacobshoekstraat 6, 8650 Jonkershove


