
 

† 
 

Herinner mij, maar niet in sombere dagen,  
herinner mij zoals we elkaar in mooie tijden zagen. 

Herinner mij in de stralende zon,  
herinner mij toen ik alles nog kon. 

 
DE HEER 

Noël Mestdagh 
echtgenoot van mevrouw Cecile Pillaert 

 

Landbouwer op rust. 

 
Noël werd geboren te Ingelmunster op 22 maart 1934 

en is rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
op donderdag 4 februari 2021. 

 
Door de huidige maatregelen  

nemen we in strikte familiekring afscheid 
in het Rouwcentrum Depoorter  

Aula 'De Levensboom' te Izegem. 
 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna de urne 
wordt begraven in het urnenveld op de gemeentelijke 

begraafplaats te Ingelmunster. 
 

"Al kun je er niet bij zijn, wees dan een ogenblik stil 
en denk aan de mooie momenten die je aan Noël hebt gegeven 

of van hem hebt gekregen." 
 

Bewaar het beeld van Noël in uw hart.  
Er is geen begroeting voorzien in het funerarium. 

 
 
Rouwbetuiging: 
Familie van Noël Mestdagh 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hij leeft verder in het hart van:  
 
zijn echtgenote: 
  
 Cecile Pillaert 
 
zijn kinderen en kleinkinderen: 
  
 Geert en Ann Desmet - Mestdagh 
  Jens en Charlotte  
  Stijn en Febe 
 
 Christ en An Mestdagh - Desomer 
  Robin en Aysel 
  Sharon  
 
zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten: 
 
 † Julien en † Maria Roelens - Mestdagh en familie 
 † Raphaël en † Josée Driessens - Mestdagh en familie 
 † Pierre en † Lia Cloet - Mestdagh en familie  
 † Gilbert en Dina Vanneste - Mestdagh en familie  
 
 † Noël en Nicole Deweerdt - Pillaert en familie  
 Ivan en Nicole Pillaert - Berten en familie 
 
 
de families Mestdagh - Vandeputte en Pillaert - Derycke 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
zijn huisarts, dr. W. Platteeuw,  
de thuisverpleging: Ludovic, Linda, Julie en Luigi  
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 

Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 


