
 
 
 
 
 
 

Martin De Ketele
1939 - 2021 

Dit melden u diepbedroefd:

Ginette Vindevogel
zijn echtgenote

Yves en Fabienne De Ketele - Van den Abeele
 zijn kinderen
Jelle en Alycia De Ketele - Blom

zijn kleinkinderen

Zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten.

De families De Ketele - Duroi - Vindevogel - Vandriessche.

 
 

Rouwadres:
Familie De Ketele - Vindevogel 

p/a D’hondt - zorg voor uitvaart
Kruishoutemsesteenweg 1, 9750 Zingem, 09 384 74 11

Online kan u uw medeleven en steun betuigen via www.uitvaartmetstijl.be 



 

 
 
 

Met dank aan: 

de thuisverpleging van Precura,
Dr. Boone, zijn huisarts,

Andre Vergucht, zijn kinesist,
ambulancedienst Snoeck.

 
 
 

 
Bedroefd nemen we afscheid van

De heer

Martin De Ketele
echtgenoot van mevrouw Ginette Vindevogel

geboren te Asper op 1 januari 1939 en thuis overleden op 4 maart 2021 

Door de huidige gezondheidsmaatregelen heeft het afscheid plaats  
in beperkte familiekring op vrijdag 12 maart 2021 om 11.30 uur.

U kan de dienst via livestream volgen op de website van Uitvaartzorg D’hondt:  
www.uitvaartmetstijl.be, 10 min. voor aanvang klikt u op het vak livestream.

De urne zal begraven worden op het urneveld van de begraafplaats te Zingem.

U kan Martin een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,  
op maandag 8/3, dinsdag 9/3 en woensdag 10/3 van 16 tot 18 uur.

De familie dankt u voor elk vriendelijk gebaar, uw medeleven en uw genegenheid. 

 
Liefste Martin, pa, pépé,

Een man van weinig woorden met een hart van goud.
Behulpzaam en bezorgd, vriend van iedereen.
Als een goede huisvader werken voor zijn gezin,  
maar tevens genieten als het kon.
Pépé uit de duizend, altijd in de weer, nooit iets teveel.
Wat heb je ontzettend moedig je best gedaan  
om toch zo lang mogelijk bij ons te kunnen zijn.
Zonder woorden tevreden wanneer je omringd werd 
door wie jij lief had.
We gaan je missen pé, maar van wat ik ben,  
ben jij een deel.
Rust jij nu maar, het was de hoogste tijd.
We zullen nog dikwijls om je lachen,  
jij en je fratsen, wees daar maar zeker van!
Jouw liefde die we in ons hart bewaren  
is voor eeuwig en altijd.

Tot later Martin, pa, pépé. 


