Hij was allang zichzelf niet meer,
hij kon het niet meer aan.
We hoopten zittend rond zijn bed
dat hij rustig heen zou gaan.
En na zijn laatste zucht was het
of hij zichzelf hervond.

HENDRIK KESTELOOT

Alsof hij op de drempel

° 9 april 1940

van een ander leven stond.

† 13 december 2020

Ik ben even blijven kijken,
ben even blijven staan
en voelde iets van een wonder
door de stille kamer gaan.

Uitvaartcentrum Vandevyver, Ingelmunster, tel. 0495 31 10 36 - Druk. Vanthournout, Ingelmunster, tel. 0475 26 37 40

Verdriet is menselijk verder komen, dat leert de dag, dat zegt de nacht.
En ook al heb je het niet verwacht, ondans ‘t gemis blijven de dromen.
In liefde nemen wij afscheid van

Hendrik Kesteloot
Echtgenoot van Andrea Braeckevelt
Geboren te Izegem op 9 april 1940 en overleden in de Sint-Jozefskliniek te Izegem
op 13 december 2020, gesterkt door het gebed van de kerkgemeenschap.
Lid van Samana Ingelmunster - Voormalig lid Vinkenmaatschappij Izegem
De afscheidsdienst zal plaatsvinden in familiale intimiteit,
in de parochiekerk van Sint-Amand, Marktplein te Ingelmunster,
op ZATERDAG 19 DECEMBER 2020 om 10.30 uur.
Na de crematie zal de as verstrooid worden op de strooiweide van
de begraafplaats aan de Reperstraat te Izegem.
Er is geen begroeting voorzien. Bewaar zijn beeld in uw hart.
U kan ook condoleren op www.uitvaartingelmunster.be

Zijn echtgenote
Andrea Braeckevelt,
Zijn kinderen
Rik en Youri Kesteloot - Vanwynsberghe,
Zijn broers, zus, schoonzus, neven en nichten
† Eric en Leona Kesteloot - Vannieuwenhuyse en familie,
† Christiane Kesteloot,
Antoon Kesteloot en familie,
Zijn aanverwante families
Kesteloot - Surmont - Braeckevelt - Hoorne
Wij danken voor de goede zorgen
zijn huisarts W. Platteeuw
de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,
zijn thuisverpleegsters van het Wit-Gele Kruis.
Rouwadres: Uitvaartcentrum Vandevyver, t.a.v. de familie Kesteloot
Oostrozebekestraat 74, 8770 Ingelmunster

