
 

Dankbaar aandenken aan 
 

de heer 
         

Michel Garez 
weduwnaar van mevrouw Diane Beyaert († 1999) 

 
 

Geboren in Pont-à-Marcq (Fr.) op 14 augustus 1930 en van ons heengegaan 

in het O.L.V. van Lourdes ziekenhuis in Waregem op 25 april 2021. 
 

 
De afscheidsdienst vindt plaats in beperkte kring 

in aula “Vanhoutteghem Funerals” in Waregem op vrijdag 30 april 2021. 

 

Michel zal rusten bij zijn echtgenote in de grafkelder op de begraafplaats van Anzegem-Heirweg. 

 
Wie het wenst, kan Michel een laatste groet brengen 

in het Uitvaartcentrum “Vanhoutteghem Funerals”, Marcel Windelsstraat 19 in Waregem: 

dinsdag, woensdag en donderdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
 

Een rouwregister is niet toegelaten, vrijblijvend kan u een condoleancekaartje meebrengen. 

  
           Hij blijft voor altijd verder leven in de harten van: 
 

Roger en Lidy Strubbe - Garez, 

Jerry en Evelien De Meester - Van Neder, Xander, Kaylee en Casper, 

Jamie en Heidi Willems - De Meester en Liana, 

Sven en Evy Devriese - De Meester, 
 

Martin en Linda Moerman - Garez, 

Sammy en Sarron Moerman - Eggermont, Luca en Matteo, 
 

Jan en Els Garez - Delaere, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; 
                                             

 
 

 

 

De families Garez - De Waele en Beyaert - Tijtgat. 

 
Onze	oprechte	dank	aan	zijn	huisarts	Dr.	Stephan	Titeca	

en	het	personeel	van	het	Woonzorgcentrum	“Wielant”	in	Ingooigem. 
 

 

 
 

  

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 

Rouwbetuiging:		 					Saluinstraat 5 - 9910 Ursel.  

       Vlamingstraat 23 - 8570 Anzegem. 

       Zilverberg 3 - 8570 Anzegem. 
 

Online	condoleren	via:	 					www.vanhoutteghemfunerals.be 



Wij danken u voor uw blijken van steun bij het heengaan van Michel. 

 

Michel Garez 
° 1930  -  † 2021 

 

 
Een stukje van mijn hart is voor altijd bevroren 

Een deel van mijn vreugde ben ik voor eeuwig verloren 

 

Het leven gaat verder en ik ga er weer voor 

Zoals jij het van mij verwachtte ga ik ondanks alles toch door 

 

Je komt nooit meer thuis 

Jouw lach is verstild verdwenen in een toekomst die ik zo graag had gewild 

 

Soms ben ik aanwezig, dan ook weer eens niet 

Soms word ik overvallen door tranen en verdriet 

 

Ik val nog regelmatig, maar ik ga en zal staan 

Met jou in mijn hart zal ik mijn weg verder gaan... 


