
DE HEER 
 

 Noël Velghe 
 echtgenoot van mevrouw Rosette Desimpelaere  
 

Noël werd geboren te Izegem op 15 september 1935 

en is thuis, te Kachtem, rustig ingeslapen op zaterdag 30 oktober 2021. 
 
 

 

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen rond de asurn  

in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’ 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 

op zaterdag 6 november 2021 om 10 uur. 

(Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 
 

Samenkomst aan het Rouwcentrum vanaf 9.45 uur. 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

 

Aansluitend vertrouwen we de as van zijn lichaam toe 
aan de natuur op de strooiweide van de 

Sint-Jansbegraafplaats te Kachtem. 
 

Voor een laatste groet bent u welkom  

vanaf dinsdag 2 november 2021 tot en met vrijdag 5 november 2021  

in het Rouwcentrum, elke dag van 15 tot 19 uur. 

 

Hij leeft verder in het hart van: 
 

zijn echtgenote:  
 

Rosette Desimpelaere  

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind: 

Benedict en Katleen Geldof - Velghe 

Thomas en Miranda Geldof - Priem, Jerom 
Sander en Marieke Geldof - Malysse 

 Danny en Veerle Vanseveren - Velghe 

Amber Vanseveren en vriend Michiel Stragier 

 

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  

 
Daniël en Annie Velghe - Wybo en familie  

Luc en Andrea Vanhaverbeke - Velghe en familie  

 
Roger en Emma Desimpelaere - Landuyt en familie 

 

 zijn verwante families:  
 

Velghe - Vanthieghem en Desimpelaere - Vandromme  

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

zijn huisarts, Dr. Bart Verbeke en Sofia, 

de dienst oncologie van het AZ Delta te Rumbeke, 

zijn thuisverpleegsters: Griet en Ninotschka 

en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd. 
  

Rouwbetuiging: 

Familie van de heer Noël Velghe 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  
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