
Plotseling ging je heen
nu zijn we alleen
onuitsprekelijk verdriet
vergeten zullen we je niet

Mijn liefste, we hadden nog zoveel dromen, maar helaas is het anders verlopen.
Liefste, ik zal me optrekken aan je laatste woorden ‘Fieke, ik zie je graag’.
Je vergeten zal ik niet. Geen vaarwel, maar tot ziens.  je Fieke

Een lach, een traan, als een ‘papa’ voor ons, blijf je in ons hart verder bestaan!  je pluskinderen

Lieve Tiek, taxi ‘Tiek’ met hart en ziel, wij zullen je zo hard missen.  je kleinkinderen

Geen knuffel, geen kus. Een coronavuistje!  je petekind Imke

Peter Pats, ik besef nu meer dan ooit hoe broos en kwetsbaar het leven is.  je petekind Daphne
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De heer

Patrick Van den Broeke (Pats)
echtgenoot van mevrouw Carine De Temmerman

geboren te Zottegem op 7 december 1959 en plots overleden te Brakel op 14 december 2020

Uit zorg voor elkaar nemen we afscheid in beperkte kring gevolgd door de bijzetting in 
het urnenveld op de begraafplaats van Zegelsem.

U kan de afscheidsdienst live meevolgen 
via www.uitvaartverzorginggeert.be op zaterdag 19 december 2020 om 14 uur.

Via deze link kan u ook online condoleren.

De familie dankt allen die hem vriendschap en vreugde hebben geschonken. 
Alsook dank voor de blijken van medeleven bij zijn heengaan.

Hij blijft verder leven in het hart van:

Carine De Temmerman   zijn echtgenote

Monja en Sandy Temmerman - Blauwaert, Jeffrey, Jordy en Helena
Tanja en Mario Temmerman - Vanden Berghe, Jonie, Yarne en Imke (zijn oogappel)
Andy Temmerman, Jayden en Sylvie

Marlies en Kristof Van den Broeke - De Dekker, Thibe en Cilou
Femke Van den Broeke, Bo en Yaro
Jonas en Stefanie Van den Broeke - De Smet  zijn kinderen en kleinkinderen

Eric (†) Van den Broeke en Jo
Johan Van den Broeke, Lynn en Jente
Peter (†) en Nadine Van den Broeke - Hoeckman en Robbe
Philip en Sabine Van den Broeke - Hoeckman, Daphne (zijn oogappel) en Amber  

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

de families Van den Broeke - Van Ruyskensvelde en De Temmerman - Speliers.


