
Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER        Gaston Verfaillie 
 

weduwnaar van mevrouw Andrea Lobelle († 2014) 
  

Gaston werd geboren te Lendelede op 4 september 1934 
en is rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek  

te Izegem op 11 maart 2020. 

We nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen 

in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom'  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  

op woensdag 18 maart 2020 om 10.30 uur.  
 

Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat 

 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.  

 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we de urne begraven  
in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede,  

dezelfde dag om 17 uur.   

 
Een laatste groet kan worden gebracht 

in het funerarium DEPOORTER,  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

 elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be  
 
 

 

Hij leeft verder in het hart van:  
 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen: 
 

Johan en Gisèle Vandekerkhove - Verfaillie 

Stijn en Lindsey Rozé - Vandekerkhove, Loeka en Matteo 

Erik en Delphine Drabbé - Vandekerkhove, Gyllian en Gaëlle 

Willy en Katia Verfaillie - Vansteenkiste 

 

zijn broer, schoonbroer en schoonzus, neven en nichten:  
 

† Paul en † Paula Lagae - Verfaillie en familie 

† Jozef en † Rachel Soens - Verfaillie en familie 

† Remi en † Rachel Verfaillie - Buyck en familie 

† Alois Verfaillie - † Marguerite Soens - † Gaby Lannoo en familie 

Georges en Monique Verfaillie - Pieters en familie 

 

Willy Lobelle 

 
 
zijn verwante families:  

 
Verfaillie - Dubaere en Lobelle - Lobelle 

 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

 
zijn huisarts, Dr. De Wilde,  
de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC Aksent te Lendelede 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 ______ 
 
Familie van Gaston Verfaillie  
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 

 

 
Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31.56.67 Lendelede, 051 30.31.33 Drukhuis Balcaen

Stil ging je van ons heen. 

In ons hart is verdriet 

en toch jij verlaat ons niet.


