
De wereld om mij heen
Is even helemaal leeg
Een golf van stilte en verdriet
Bevatten kan ik het nog niet

Een grote leegte
Een wereld vol gemis
Daarom een klein gedicht
Voor de liefste opa die er is

Afscheid in het ziekenhuis
Met ongeloofelijk veel pijn
De gedachte “morgen zal je er niet meer zijn”
Dag lieve opa, nu heb je geen pijn



Bedroefd nemen we afscheid van

de heer

Georges Bonte
echtgenoot van mevrouw Diana Hoste

Hij is de echtgenoot van 

 Diana Hoste

Hij is de papa, de opa en opatje van

 William en Mia Bonte - Declercq

  Jurgen en Phaedra Bonte - Vanwynsberghe, Finn, Fay

  Kristof en Evelien Schaep - Bonte, Tommy, Amelie

 

 Johan en Darlene Rolly - Bonte

  Frédéric en Melanie Claeys - Vantomme, Beau, Jolie

  Jille en Marlies Poppe - Vantomme, Marthe, Jip, Siem

De families Bonte - Hoste - Vannieuwenhuyse - Decloedt

Uitvaartcentrum FERYN, Lichtervelde & Hooglede  
051/ 72.54.49  |  info@begrafenissen-feryn.be

Door overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst
plaats in beperkte kring.

Na de crematie krijgt zijn urne een plaatsje in huiselijke kring.

U kan Georges een laatste groet brengen in het
Uitvaartcentrum Feryn, Koolskampstraat 5a/7 te Lichtervelde, 

elke dag van 15.30 tot 18.30 uur. 

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Met vele dank voor hun inzet en goede zorgen:
 zijn huisartsenpraktijk De Burg
 zijn lieve thuisverpleegteam Tjorven, Heidi, Mariska
 Zijn vertrouwde kiné Maarten en Arie
 dagcentrum ‘De Kim’ in Ardooie
 de dokters en lieve verpleegkundigen van het AZ Delta,   
  campus Rumbeke, intensieve zorgen 1

Geboren in Torhout op 24 juli 1932 en overleden 
in het AZ Delta, campus Rumbeke op zondag 23 augustus 2020, 

omringd door zijn liefdevolle vrouw, kinderen en kleinkinderen 
en gesterkt door de ziekenzalving.

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht
Hoe moeilijk is het vechten

Bij het ontbreken van de kracht
Maar ondanks je verlies

Van de strijd om het leven
Heb je ons een heel stuk geluk

en ontzettend veel liefde gegeven

Gewezen bestuurslid van De Witte Mus
Lid van de vinkenmaatschappij Lichtervelde


