
 
Dit melden u:

Jeaninne De Langhe
zijn echtgenote

Peter en Regine Vanden Bulcke - De Bleecker
 Kim en Daan & Millie
 Jelle
Wim en Ann Gezels - De Bleecker
 Anaïs en Jonathan
 Cléo
Sebastiaan en Angelique Vander Looven - De Bleecker
 Flore
 Julot

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Julien † en Agnes De Langhe - Van Heuverzwijn

zijn schoonmoeder
Charles † en Denise Leyman - De Bleecker
 zijn zus
Noël De Smul en Renée De Langhe

zijn schoonzus en schoonbroer
De neven en nichten van de families De Bleecker - De Langhe.

 
Met dank aan Dr. Chantal De Pauw, zijn huisarts en Judith Sercu, zijn kinesiste.

 

 

Gilbert De Bleecker

1944 - 2021



Lieve pa,
Groot is de leegte die je achterlaat, zo plots…
Je zal voor altijd herinnerd worden als een integer man, 
intelligent en een harde werker. Je kinderen en klein-
kinderen waren je grote trots. We zijn dankbaar voor 
de vele mooie jaren met ma en de familie. Er mochten 
gerust nog wat jaartjes bij.
Zo veel hebben we je nog te vertellen. Het aftakelen 
door je ziekte, waar je het zo moeilijk mee had, stopt 
hier voor jou. Een schrale troost…
Groot is je nalatenschap: 3 dochters, 6 kleinkinderen en 
1 achterkleinkind. Je leeft in elk van ons verder, voor al-
tijd in ons hart.

Ann
Lieve pa,
Man van weinig woorden die z’n liefde toonde in oooo 
zoveel daden… man die de laatste jaren zo afzag door 
het fysiek verval ten gevolge van die verdomde Parkin-
son. Jammer genoeg werden we het voorbije weekend 
in snelheid gepakt door iets wat banaals leek maar le-
vensbedreigend werd en zat waardig afscheid nemen 
er niet meer in.

Angelique

 
Wij nemen afscheid van

 
De heer

Gilbert De Bleecker

echtgenoot van mevrouw Jeaninne De Langhe

geboren te Ename op 26 mei 1944 en overleden te Oudenaarde op 12 april 2021.

 
Door de huidige maatregelen heeft het afscheid plaats in intieme kring.

De urne wordt bijgezet in een urnekelder op de stedelijke begraafplaats Meulewal te Eine. 
 
 

Dank aan allen die Gilbert genegen waren en hem verder bewaren in hun herinnering.

Familie De Bleecker - De Langhe, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

 
 
Lieve pa,
Hoe pijnlijk en onverwacht dit afscheid ook is, toch is er 
ook de dankbaarheid om de vele mooie jaren met ons 
ma.
35 jaar als postbode door weer en wind, jagen was jouw 
grote hobby en stilzitten was niet aan jou besteed. Niks 
was je teveel voor je dochters. Altijd te vinden voor een 
feestje met vrienden en familie. Je was een trotse pepe 
van je vele kleinkinderen.
Spijtig door corona was het laatste jaar met minder 
contact en heb je niet kunnen genieten van je eerste 
achterkleinkind Millie.
Pa, het ga je goed voor altijd in ons hart en we zullen 
goed voor ma zorgen.

Regine


