
Liefste pa, vevo, pepe, peter,
Wat gaan we je missen. 

Je verhalen, je wiskundelessen, je taxiritten als we alweer eens de bus hadden gemist.
Je vers gesneden frietjes op woensdag, je onnoemelijke dankbaarheid bij elk bezoekje, je glimlach.
Ja, zelfs je strenge blik als we op een onbewaakt moment in je pas ingezaaide tuin hadden gelopen.

We zijn dankbaar om wie je was en wat je ons hebt geleerd.
We hadden je graag nog wat langer bij ons.

Maar het was tijd je te laten gaan naar waar je wou zijn, bij je vrouwke, ons moe, ons memeken.

Wij danken u voor uw steun en uw medeleven.
Alsook dank aan iedereen die hem vriendschap en vreugde 

heeft geschonken tijdens zijn leven.

Rouwadres: Uitvaartverzorging Geert, Serpentestraat 1 - 9660 Brakel, t.a.v. familie De Geeter

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

Diegene die ik liefheb 
verlaat ik

om degenen die ik liefhad 
terug te vinden.



 †
de heer

André De Geeter
weduwnaar van mevrouw Jeannine De Backer

geboren te Sint-Martens-Lierde op 22 oktober 1931 en 
overleden in het AZ Sint-Elisabeth te Zottegem op 25 oktober 2020.

De afscheidsplechtigheid heeft plaats in familiekring in de aula van Uitvaartcentrum Geert, 
gevolgd door de begraving van de asurne op de begraafplaats van Sint-Martens-Lierde.

   U kan online condoleren via www.uitvaartverzorginggeert.be

Laat André verder leven in uw herinneringen.

Hij blijft verder leven in de herinnering van:

Rudy (†) en Christine De Geeter - Vekeman
Betty De Geeter                   
Bart en Carine De Geeter - Van Maldergem    zijn kinderen

Tamara en Jens De Geeter - D’homme, Iwert, Mirthe en Mathis
Kenneth en Aline De Geeter - Geerinck en Marcel
Tommy en Liselotte D’Hose - Van Der Maelen, Loïc en Casper
Evi en Stef D’Hose - Thomas en ♥
Eline en Ricky Baele - De Frère
Jarno en Britt De Geeter - Van Lierde  zijn klein- en achterkleinkinderen

Zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families De Geeter - Van der Stichelen en De Backer - Caternang.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Asnong en het verzorgend en verplegend personeel 
van het WZC Egmont te Zottegem.


