
 
Na een mooi leven is in stilte van ons heengegaan 

 

de heer 

Fernand VAN WICHELEN 
Echtgenoot  van mevrouw Jacqueline DE LAERE 

Geboren te Torhout op 11 februari 1937 
en van ons heengegaan in het ziekenhuis van AZ Delta, 

Campus Torhout op 21 februari 2021. 
 

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen. 
Door de huidige maatregelen kunnen 

 we dit enkel in beperkte kring. 
Al kan je er niet bij zijn, maak het dan even stil en denk dan 
aan de mooie momenten die je met Fernand mocht beleven. 

 
Na de crematie en de uitvaartdienst wordt de urne van 

Fernand bijgeplaatst op het urnenveld van de begraafplaats, 
Stiltepark De Warande in Torhout. 

 
Voor een laatste groet aan Fernand bent u welkom van 

dinsdag 23 februari tot en met donderdag 25 februari van 
17u00 tot 18u30 in het uitvaartcentrum De Korenbloem, 

Keibergstraat 122, 8820 Torhout. 
 

U kan uw medeleven betuigen op  
www.uitvaartzorg-korenbloem.be 

of op het rouwadres : 
De familie van Fernand Van Wichelen 

Keibergstraat 122, 8820 Torhout 
 
 

 
 

 

 

Ik wil nog even… 

Ik wil de dag van morgen nog even laten wachten. 

Ik wil nog even luisteren naar jouw stilte. 

Ik wil nog even vasthouden wat is geweest, 

denken aan vroeger , weten dat jij niet weg bent, 

dat jij niet ophoudt, 

dat jij hier blijft en onmogelijk verdwijnen kan. 

Dat jij nu vrede hebt, dat jij nu vrij bent, 

zonder pijn en zorgen. 

Ik weet dat morgen niet zal zijn 

zoals ik ‘t vroeger had bedacht, 

dat ik je zo ontzettend veel zal missen. 

Maar ik zeg dank voor alles wat je voor ons was, 

gek dat ik dat nu gemakkelijker zeg dan ooit tevoren. 

Ik mis je...en daarom 

wil ik de dag van morgen nog even laten wachten. 

 

 

 

 

 

http://www.uitvaartzorg-korenbloem.be/


 
Hij blijft voor altijd verder leven in het hart van : 

 

Jacqueline De Laere   

zijn echtgenote,  

Dirk en Heidi De Decker - Van Wichelen  
Jasper De Decker 
Eline De Decker 

 

Kurt Clarysse en Ilse Van Wichelen   

zijn kinderen en kleinkinderen, 

Daniël(†) en Claudina Van Wichelen - Sabbe 
Henk en Ingrid Van Wichelen - Verfaillie en kinderen  
Piet Bossuyt en Sonia Van Wichelen en kinderen 

 

Wilfried(†) en Godelieve De Laere - Maet en kinderen 
Philip en Cecile Labeeuw - De Laere  

Bart en Tineke Strubbe - Labeeuw en kinderen 
Maarten Labeeuw en Karen Vanleynseele en kinderen 

 
zijn broer en schoonbroers, 

  schoonzussen, neven en nichten.  
   
De families Van Wichelen-Vermeersch en De Laere-Gekiere 
danken u voor uw blijk van medeleven. 
 
Met oprechte dank en waardering aan : 
Zijn huisarts Dokter Gouwy 
De dokters en het personeel van AZ Delta, Campus Torhout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


