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Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,  
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

 
DE HEER 

Edwin Kemp 
echtgenoot van mevrouw Trui Vandecandelaere 

 
Edwin werd geboren te Izegem op 1 december 1950 

en is, omringd door zijn gezin, rustig ingeslapen  
in de Palliatieve Zorgeenheid 'Ten Oever' te Kortrijk  

op zondag 14 maart 2021. 
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 
Garagist op rust  

Lid van de 'Stoom- en Stroomvrienden'Izegem 
Lid van de Vrienden van de Izegemse Musea (VIM)  

Lid van de Koninklijke Gilde Bosseniers 'H. Barbara' Izegem 
Lid van de Koperen Passer Roeselare 

 
We nemen in intieme familiekring afscheid. 

Aansluitend aan de crematie wordt de urne begraven  
in de urnentuin op de stedelijke begraafplaats  

aan de Reperstraat te Izegem. 
 
 
 

Een laatste groet kan worden gebracht 
tot en met vrijdag 19 maart 2021 
in het funerarium DEPOORTER 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,  
elke dag van 15 tot 19 uur. 

 
 
 

 
 
 

 
 
Voor altijd in het hart van:  
 
zijn echtgenote:  
 
 Trui Vandecandelaere 
 
zijn kinderen en kleinkinderen:  
 
 Pascal en Liesbeth Soen - Kemp  
  Victoire, Orphée en Ulrike 
 
 Jeffrey en Charlotte Van Hecke - Kemp 
  Jolien  
 
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  
 
 Annie Vandecandelaere en familie  
 Zuster Annemie Vandecandelaere 
 Daniël en Lieve Masschelein - Vandecandelaere en familie  
 Rony en Trees Deman - Vandecandelaere en familie  
 † Paul Vandecandelaere 
 Jan en Caroline Vandecandelaere - Ghiesmans en familie  
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
zijn huisarts, Dr. Filip Meirhaeghe,  
de directie, de dokters en het personeel van het UZ Gent afd. 'Poli Bas',  
het netwerk palliatieve zorg 'De Mantel', 
alle medewerkers van de palliatieve zorgeenheid 'Ten Oever' te Kortrijk, 
zijn vele vrienden die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 
Rouwadres:  
Familie van de heer Edwin Kemp 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 
 

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


