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Jozef Genbrugge
1947 - 2021

Een woord van dank aan 
dr. Smet en het personeel van het UZ Gent

Iets liefs is weg
komt nooit terug

ik kan het niet begrijpen
en treft het jou

zoals nu mij
zal jij het dan begrijpen ...

Bezige handen en een sterke wil
vielen na een bewogen leven stil



†

Wij nemen afscheid van

Jozef Genbrugge
echtgenoot van Diane Drieghe

geboren te Eksaarde op 19 juli 1947
en overleden te Gent op 13 april 2021

voorzien van de gebeden van de H. Kerk.

We hadden graag samen met familie en vrienden
afscheid genomen van Jozef

maar door de huidige maatregelen 
doen we dit in beperkte kring

op zaterdag 17 april 2021,
gevolgd door de crematie te Lochristi en
bijzetting van de urne in het urnenveld 

op de begraafplaats te Eksaarde.

Dit melden u:

Diane Drieghe                   zijn echtgenote,

Pieter (†)
Liesbeth, Mies en Fons
            zijn dochter en kleinkinderen.

Delen mee in hun verdriet:

Wiske (†) Genbrugge
André en Irène Polfliet - Genbrugge,
 kinderen en kleinkinderen
Marc en Magda de Ridder - Genbrugge,
 kinderen en kleinkinderen
Patrick en Annie De Vleeschauwer - Genbrugge,
 kinderen en kleinkinderen
André en Thérèse Drieghe - Perseyn,
 kinderen en kleinkinderen
Daniel en Esther De Clercq - Drieghe,
 kinderen en kleinkinderen
Patrick en Simone Noët - Drieghe,
 kinderen en kleinkinderen
Marc en Marleen Drieghe - Van Der Sijpt,
 kinderen en kleinkinderen
Marcel en Marleen Vanrijckegem - Drieghe,
 kinderen en kleinkinderen
Dirk (†) en Linda Drieghe - De Schoenmaecker,
 kinderen en kleinkinderen
Norbert en Caroline Diericx - Drieghe,
 kinderen en kleinkind
  zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
  neven en nichten.

De families Genbrugge, Drieghe, Drieghe en Gentier.

U kan Jozef nog een laatste groet brengen 
in het funerarium van Rouwcentrum Baert - De Vos

Kasteeldreef 26 te Eksaarde
op vrijdag 16 april 2021 van 16 tot 18 uur.


