In ons hart zal je altijd blijven voortleven...

De heer

Georges Michels
echtgenoot van mevrouw Simonne Gelaude
geboren te Machelen-aan-de-Leie op 8 december 1929
en overleden in het O.l.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem
op 10 januari 2021.
Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats
in intieme kring in de Sint-Corneliuskerk,
Gildestraat te Machelen-aan-de-Leie.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond
op de gemeentelijke begraafplaats.
Bewaar het beeld van Georges in uw hart,
er is geen begroeting in het funerarium.

Dit melden u met droefheid:
zijn echtgenote,
Simonne Gelaude
zijn kinderen en kleinkinderen,
Patrick en Marianne Michels - Van Eeghem
Ronald en Carine Michels - Debouvere
Annelien
Anthony en Sarah
Samuel
Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Michels - De Clercq en Gelaude - Galle
Met dank aan zijn huisarts dokter Vanneste
en de dokters en het verplegend personeel van het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem.
Rouwadres:
Familie Michels - Gelaude
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg
Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be

Pa, Pepe
Je was een toegewijde echtgenoot, een hardwerkende vader en een goede grootvader.
Je hebt liefde, vreugde en verdriet gekend. Je hebt hard gewerkt op de boerderij en in de voederfabriek.
Na je zwaar werkongeval had je het niet gemakkelijk, maar je zette door met de hulp van ma
en het lukte. Je was een wijze man.
Eens op je pensioen kon je nog genieten van een dansje,
een kaartje leggen en fietstochtjes met de kleinkinderen; de gewone dingen van het leven.
De laatste tijd ging het wat minder met je. De goede zorgen van ma hielden je sterk.
We hadden nooit gedacht dat je zo plots zou heengaan.
Dit afscheid doet ons pijn. We zijn je dankbaar dat je zolang bij ons was.
Je was goed voor ons. Rust nu zacht.
We gaan je nooit vergeten.
Ma, kinderen en kleinkinderen.
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