
 Van DEge 

 

 

 
 

Heden is van ons heengegaan  

onze lieve pa en opa 

 

de heer 
 

Gabriël De Smaele  
Weduwnaar van mevrouw Mariëtte Feliers + 2011 

 
Vader werd geboren te Leeuwergem  

op 17 december 1925 en is zachtjes heengegaan  

in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem,  

omringd door zijn geliefden op 24 juni 2017. 

 

 

Technicus op rust NMBS depot Merelbeke 

Duivenmelker op rust 
 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  

afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie  

in de Sint-Martinuskerk van Velzeke 

op vrijdag 30 juni 2017 om 11.15 uur. 

 

Gelegenheid tot groeten van vader 

en condoleren van de familie na de plechtigheid in de kerk. 

 

Aansluitend begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats  

op de stedelijke begraafplaats van Zottegem (Kluisstraat) 

waar wij hem te ruste leggen op het urnenveld bij mama. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Bedroefd, maar dankbaar  

voor wie hij voor ons was  

en zal blijven nemen wij afscheid; 
 

Zijn kinderen, 
 

Annie De Smaele, 

Nadine en Freddy De Smaele – Van den Bossche, 

Dirk en Claudine De Smaele – Syx, 

Guy en Linda + De Smaele – Baetens, 
 

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
 

Kurt en Heidi Van Lierde – De Ryck  

en Nena, 

Katrien en Carl Van Lierde – Baeyens  
 

Karen en Bert Brizar – Stevens, 
 

Lien en Peter Van den Bossche – Meyfroodt,  

Nand en Lena, 
 

Kevin en Elisabeth De Smaele -  Flamang, 
 

De families De Smaele – De Beer – Feliers – Baele. 
 

 

Onze dank en waardering gaan uit naar zijn huisarts  

Dr. Lutgard Wauters en het team van de thuisverpleging El Paseo. 
 

U kunt een laatste groet brengen  

in het funerarium van het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  

elke werkdag tot en met woensdag van 13u30 tot 15u30 

of na afspraak op het nummer 09/364.86.30. 

 
Mogelijkheid tot condoleren : 

 

Uitvaartzorg Wiris t.a.v. “Familie de heer Gabriël De Smaele”, 

Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be. 
 

UITVAARTZORG WIRIS LEEUWERGEM 

 
 

 

 
 


