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           Echtgenoot	van: 
 

Christine Platteau.                                            

 

         
 

 

													Pa	en	opa	van: 
 

Stijn en Ulrique Vande Velde - Beernaert, 

Shannon, Hayley en Nate, 

Jeroen Vande Velde, 

Steven en Evelien Vande Velde - Van Huffel, 

Léon en Louise.                                                                     

 
													Broer,	schoonbroer	en	nonkel	van: 
 

de families Vande Velde - Marreel en Platteau - Van Assche. 

 

Onze	oprechte	dank	aan	zijn	dooppeter	Noël	en	tante,	

zijn	huisarts	Dr.	Patrick	Derycke,	zijn	kinesist	Tomas	Vanryckeghem,	

het	oncologisch	team	o.l.v.	Prof.	Dr.	Christof	Vulsteke	

en	de	oncocoach Jurgen	De	Groote	van	het	AZ	Maria	Middelares	in	Gent. 
 

 
 

 Rouwbetuiging:	Zultseweg 29 - 8790 Waregem 

                                                                                                                       of online via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

Als ik je mis 
 

Want juist als ik je mis, 
dan voel ik hoe je door mijn bloed stroomt, 

in mijn hart zit 
en al mijn gedachten kent. 

 

En juist als ik je mis, 
besef ik hoe jij en ik altijd wij zijn 
en zo doet missen minder pijn. 

 

Ik adem je, 
ik leef je, 

ik voel je overal in mij, 
ik heb je lief, 
ik mis je, 

maar waar ik ga ben jij. 

GEERT VANDE VELDE 
 

° 1961   |   † 2022 



 
Liefdevol aandenken aan 

 

  
         

de heer 
 

GEERT VANDE VELDE 
 

echtgenoot van mevrouw Christine Platteau 

 
 

° Tielt, 18 oktober 1961 

† Waregem, 27 oktober 2022 

 
We nemen in intieme kring afscheid van Geert tijdens de uitvaartdienst 

in aula “Vanhoutteghem Funerals” in Waregem. 

 

Na de crematie in Kortrijk zal zijn urne 

in de warme en vertrouwde thuisomgeving bewaard worden. 
 

 
Volgens de wens van Geert is er geen mogelijk om hem een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum, 

bewaar zijn beeld in uw fijne herinneringen. 

 
 

Laatste Vlucht 
 

Zacht blaast de wind je omhoog 
vederlicht 

steeds verder de lucht in 
op weg naar daar 

waar alles mooi en vredig zal zijn, 
waar liefde je hart zal verwarmen 
en je zacht zweeft op eeuwig geluk. 

 

Verdrietige gedachten 
kwamen er niet meer uit. 
Een stap werd genomen 
een keihard besluit. 

 

Herinneringen missen, 
hier niet ons doel 
die jij hebt gebracht 
liefde en gevoel. 

 

Dag pa, voor altijd in ons hart. 


