Ik staar omhoog en zoek naar jou in het zwart van de nacht.
Ik stel me voor dat jij daar bent en gewoon tegen me lacht.
Ik zie je niet, ik hoor je niet, maar omdat ik je zo mis
ben ik van het feit doordrongen dat daar boven mij iets is.
Ik sluit mijn ogen en beleef een intens moment.
Ik weet gewoon, ik voel gewoon, dat je dicht bij me bent.

†

Patrick Tyvaert
° 21 juli 1954
† 24 september 2021

Rouwadres:
Uitvaartverzorging Callewaert, tav de familie Tyvaert,
Oostrozebekestraat 74, 8770 Ingelmunster.

Hij was er altijd voor iedereen
met raad en daad.
Nog zoveel te doen, zoveel te geven.
Nog niet klaar in dit leven.

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

In liefde nemen wij afscheid van

Patrick Tyvaert
Echtgenoot van Linda Vandewaetere
Geboren te Izegem op 21 juli 1954 en overleden in
de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 24 september 2021.
Voormalig secretaris van “De Nieuwe Vinkeniers”.
De plechtige uitvaartdienst waartoe u wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de parochiekerk van
Sint-Amand, Marktplein te Ingelmunster op donderdag 30 september 2021 om 10 uur, gevolgd door
de begrafenis in de familiekelder op de gemeentelijke begraafplaats van Ingelmunster.
Samenkomst en begroeting in de kerk om 9.40 uur.
Patrick kan begroet worden na telefonische afspraak op het nummer 0495 31 10 36
U kan condoleren op www.uitvaartingelmunster.be

Zijn echtgenote
Linda Vandewaetere,
Zijn kinderen en kleinkinderen
Jürgen en Charlot Catry - Tyvaert,
Elias, Lotte
Zijn zus, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
Laurent en Annie Schaessens - Tyvaert en familie,
† Patric en Regina Dewaele - Vandewaetere en familie,
Reginald en Patrick Vandewaetere - Van Houtte en familie,
† André en † Myriam Samyn - Vandewaetere en familie,
Johny en Gita Claeys - Vandewaetere en familie,
Joost en Corine Vandewaetere - Langsberg en familie,
Zijn aanverwante families
Tyvaert - Deckmijn en Vandewaetere - Vancoillie.
Wij danken voor de goede zorgen
zijn huisartsen van Huisartsenpraktijk De Singel,
de dokters en personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem.

