
Dankbaar voor de tijd die hij kreeg.
Dankbaar voor de tijd die wij met hem kregen.

Cyriel Verschaeve

Uitvaartverzorging D. Tavernier - Jabbeke
050 81 38 48 - www.uitvaart-tavernier.be



De heer

Cyriel Verschaeve
echtgenoot van Marie-Jeanne Cuvelier († 2020)

Geboren te Snellegem op 4 juni 1923,
overleden in het AZ Sint-Jan te Brugge op 6 maart 2023,

gezalfd met het H. Sacrament van de zieken.

Gewezen lid van de kerkfabriek van Snellegem
Lid van OKRA

_____________________

Het afscheid in beperkte familiekring heeft plaats 
in het romaanse kerkje Sint-Eligius te Snellegem.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne 
in het urnenveld op de begraafplaats van Varsenare.

Een laatste groet brengen aan Cyriel kan in het funerarium 
D. Tavernier te Jabbeke, Gistelsteenweg 329.

Iedere dag 16 uur tot 18.30 uur, tot en met vrijdag 10 maart.

Hij is de papie en opa van

Freddy en Betty Baert - Verschaeve

 Nele & Hans, Noor en Aron

 Hendrik & An, Baud en Féline

Eddy en Gerda Deschachte - Verschaeve

 Sara & Dieter, Toby

 Lode & Dana, Maddox, Sky en Blossom

Miel en Rika Desauter - Verschaeve

Siegfried en Suzy Vanwalleghem - Verschaeve

 Ilse & Laurens, Cyriel, Arthur en Estelle

 Inge & Maarten, Wolf en Oona
 Arne & Mali

Hij is verwant aan de families 

  Verschaeve - Ramandt - Baert en Cuvelier - Clicteur.

Onze bijzondere dank aan

het personeel van de dienst geriatrie van het AZ Sint-Jan, 
zijn huisartsen dokter P. Callebaut en dokter E. Orlans, 
Lara van de thuisverpleging Recomed.

Hoe ouder ik word,

hoe gulziger ik word om te leven,

niet uit schrik voor de dood,

maar uit gehechtheid aan het leven.

Ik vind het leven schoon en goed.

Uit ’Boerenpsalm’
Felix Timmermans

De familie dankt u voor de blijken van medeleven.

Online condoleren kan op www.uitvaart-tavernier.be

Rouwadres: Oostmoerstraat 54, 8490 Snellegem


