
  
 

Een minzame man en goede papa en opa, 

aan wie we allen erg gehecht waren, heeft ons verlaten. 

Daarom melden wij u met veel pijn het overlijden van 

 

de heer 
 

Gilbert GEVAERT 
 

weduwnaar van mevrouw Agnès Maertens 

 
geboren in Brugge op 12 februari 1944 en 

overleden in het AZ Delta Campus Torhout op 22 januari 2023, 

gesterkt door de ziekenzalving. 

 
 

 
 
 

We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Gilbert 

op maandag 30 januari 2023 om 10 uur  

in de aula van het uitvaartcentrum Verlinde, Zandstraat 332 in Sint-Andries. 

Na de crematie zal zijn asurne bijgezet worden bij die van zijn echtgenote in het columbarium 

op de begraafplaats van Sint-Andries. 

 

Bijeenkomst aan het uitvaartcentrum vanaf 9.45 uur. 

 

U kan uw medeleven betuigen aan de familie na de plechtigheid. 

 
Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Gilbert in het uitvaartcentrum Verlinde, 

hoek Zandstraat-Pastoriestraat in Sint-Andries, van maandag tot zaterdag van 14 tot 19 uur,  

enkel na telefonische afspraak op 050/31.16.72. 

 

U kan de uitvaartplechtigheid bijwonen per livestream vanaf 9.50 uur  

via www.uitvaartverlinde.be, bovenaan “livestream” aanklikken,  

kiezen stream 1, paswoord gevaert441. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Gevaert(†) 

Koen Gevaert en Sharon De Jong 

 Wendy Gevaert en Danny Hindryckx, Jolien, Jonas, Jana en Lilly-Ann 

 Kimberly Gevaert en Andy Verfaillie, Rynno en Shezna 

 Shauny Gevaert en Reinhard Wolfsbloem 

 Emely Gevaert 

 Phoeby Gevaert 

 Jill Gevaert 

 Jeanny Gevaert 

Björn en Scania Gevaert-Kerckenaere 

 Robby Gevaert 

 Nikita Gevaert 

 Angie Gevaert 

 Aïsha Gevaert 

 Ilay Gevaert 

Jimmy en Jo-Ann Gevaert-Molenberghs 

 Lisa Gevaert 

 Jesse Gevaert 

 Xander Gevaert 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

zijn broer, zus, schoonbroer, neven en nichten 

 

de families Gevaert, Maertens, Rossenu en Decaestecker. 

 
Met dank aan de dokters van huisartsenpraktijk Zorgpunt 

en het personeel van het AZ Delta Campus Torhout. 

 
Uitvaartverzorging Edmond en Peter Verlinde, Zandstraat 332, 8200 Sint-Andries, 050/31.16.72 
Condoleren kan ook via www.uitvaartverlinde.be 


