
Met verdriet maar met een dankbaar hart
nemen wij afscheid van

de heer

Ignace Verbeke
Weduwnaar van dokter Elisa Huysmans (2020)

Geboren te Brugge op 4 juni 1935
en overleden te Torhout op 14 januari 2021,

gesterkt door de ziekenzalving.

Kinesist

Gouden Medaille der Kroonorde
Burgerlijke Medaille Eerste Klasse

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen. Door de
huidige maatregelen kunnen we dit enkel in familiekring. Al kun je er

niet bij zijn, denk dan eens aan de mooie momenten die je met Ignace
mocht beleven.

Na de uitvaartdienst wordt Ignace bij zijn echtgenote begraven op
de begraafplaats, Stiltepark De Warande in Torhout.

U kan Ignace een laatste groet brengen tot en met woensdag 20
januari in het uitvaartcentrum De Korenbloem, Keibergstraat 122 in

Torhout, telkens van 17 u.  tot 18.30 u.  of op afspraak.

.

.

Pappie,

Je was een man vol liefde. Je was verknocht aan je
familie, je geboortestad Brugge, je streek West-
Vlaanderen, je voetbalploeg Cercle, je school Sint-
Lodewijks. Je had goede herinneringen aan je
legerdienst in Lissewege en je studie in Nederland, een
land waar ik ook zou terechtkomen. Je hield van je werk
als kinesist in het AZ Sint-Jan en van je bijdrage aan de
Sportgeneeskundige Dagen van Brucosport en de reizen
die je met die groep maakte. Je was rotsvast in je geloof.
Je verzorgde toegewijd en plichtsgetrouw je geliefde
echtgenote in de lange jaren van haar ziekte tot je
uiteindelijk samen met haar in een ziekenhuiskamer lag
en haar maar drie weken overleefde. Je wou je
kleinkinderen nog één maal zien maar het was je niet
gegund. Je zei : “Binnenkort zal ik eeuwig gelukkig zijn.”

Slaapwel Pappie



Zijn kinderen en kleinkinderen:

Jonathan en Iris Verbeke - Kranenburg
Joris en Vincent

Zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten:

Guido† en Mimi Verbeke - De Vreker
André en Marie-Thérèse Minjauw – Verbeke en familie

De families  Verbeke - Van Allemeersch en Huysmans - Cloots

danken u voor uw blijk van medeleven.

Met dank en waardering aan:
De dokters en het personeel van AZ Delta, Campus Torhout.

U kan uw medeleven betuigen op www.uitvaartzorg-korenbloem.be
of op het rouwadres:

De familie van Ignace Verbeke
Keibergstraat 122

8820 Torhout


