
“ Ik nam deel aan het grote werk
waartoe God ons roept,

ik was een schakel in de ketting,
een draad in een band die mensen met elkaar verbindt”.

John Henry Newman

Dank voor die mooie jaren,
dank voor alles wat je voor ons deed,

wij zullen nooit vergeten
wie je voor ons bent geweest.

EERWAARDE HEER

Henri VERSTRAETE
zoon van † Robert en † Antoinette Verstraete - Werbrouck

geboren in Brielen op 19 februari 1937
en overleden in Kortrijk op 11 januari 2017
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Tot priester gewijd te Ardooie op 16 juli 1962
Leraar aan het Sint-Aloysiuscollege in Menen (7 augustus 1962)

Medepastoor Sint-Amand Oostrozebeke (10 juli 1971)
Pastoor van de Sint-Eligiusparochie in Moen (14 oktober 1987)

Pastoor en moderator in de federatie Moen (28 april 1999)
Pastoor in de federatie Zwevegem Sint-Elooi (1 september 2009)

Hulppriester in de federatie Zwevegem Sint-Elooi (8 februari 2011)
Eervol ontslag als hulppriester op 15 februari 2012

De plechtige uitvaartliturgie, 
opgeluisterd door het Sint-Eligiuskoor,

waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben 
in de Sint-Eligiuskerk in Moen op 

WOENSDAG 18 JANUARI 2017 om 10.00 uur.

Daarna wordt E.H. Henri Verstraete bijgezet op de begraafplaats in Moen.

Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9.40 uur

Een laatste groet aan E.H. Henri Verstraete
kan gebracht worden in het funerarium Messiaen,

Verzetslaan 9 in Moen, iedere werkdag 
van 14.30 uur tot 16.00 uur en van 17.30 uur tot 19.00 uur,

op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

 

Dit melden u:

Rosette Seynaeve,                                                           zijn steun en toeverlaat;

Bert en Maaike De Backer - Putman,
       Louise,                                                                                    hun pleegdochter;

Frans en Agnes Couchez - Verstraete,
       Rik en Hilde Couchez - Brutine, 
              Arno,
       Dirk en Chris Couchez - Knockaert, 
              Adriaan, Mathijs en Emma,

zijn zus, schoonbroer en neven ;

De familie Verstraete - Werbrouck.

Mgr. Lode Aerts, Bisschop van Brugge,
Deken Achiel Roets, 
de priesters en de diakens van het dekanaat Avelgem, 
de priesters van zijn wijdingsjaar 1962.

Met onze oprechte dank aan:
       zijn huisartsen Dr. A. Vanherpe en Dr. S. Deprez
       zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
       de dienst familiezorg
       zijn buren en familie voor de vele bezoekjes

Rouwbetuigingen:
Familie E.H. Henri Verstraete
Acacialaan 5 bus 3 - 8550 Zwevegem
of via www.begrafenissenmessiaen.be  

Begrafenissen Messiaen, Moen
Drukkerij Ter Moude, Moen


