Ik ga nu weg van degene van wie ik hou
en ga nu terug naar degene van wie ik gehouden heb.
Als The King of rock and roll heb ik geleefd
en alles wat ik wou heb ik kunnen doen,
gaf ik op 4 juni voor de laatste keer aan mijn familie
en lieve vrouw nen dikke knuffel en nen dikke zoen.
Diepbedroefd maar dankbaar voor wat hij voor
ons betekend heeft nemen wij afscheid van
DE HEER

Gilbert Raes
Echtgenoot van mevrouw Nina De Paepe
Geboren te Gent op 2 augustus 1944
en thuis te Wondelgem overleden, na een moedige strijd,
in de armen van zijn vrouw op 4 juni 2022.
Lid van Ukrainka.
Lid van accordeonclub Café Romain.
Winnaar van het kampioenschap accordeon te Luzerne in 1961.
Belgisch kampioen judo zwarte dan.
De afscheidsplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in het crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi
op WOENSDAG 15 JUNI 2022 om 11 uur.
Samenkomst in de inkomhal
van het crematorium om 10.45 uur.
Nadien zal de urne thuis een plaats krijgen
in een voor Gilbert vertrouwde omgeving.
Men kan Gilbert een laatste groet brengen
in het mortuarium van AZ Sint-Lucas te Gent:
van dinsdag 7 juni tot en met dinsdagvoormiddag 14 juni,
dit telkens na afspraak op het nummer 09 224 61 58.
Het mortuarium bevindt zich
op het gelijkvloers van de parkeertoren.

Hij leeft verder in de harten van:
Nina De Paepe

zijn echtgenote;

Didier en Tania Van Langenhove – Raes
Larissa Van Langenhove
Malena Van Langenhove
Alex Raes
Anissa Raes en vriend Bryan
Alessio Raes en vriendin Sam
zijn kinderen en kleinkinderen;
Elza Raes †
Frans † en Elsa † Buys – Raes, kinderen en kleinkinderen
Rachel Raes †
Alfons † en Arlette † Raes – De Wulf,
kinderen en kleinkinderen
Marcel Raes †, kinderen en kleinkind
Julien † en Louise Sirejacob – Raes,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Roger † en Julienne Clevers – Raes, kind en kleinkind
Alex † en Kathleen De Paepe – De Clercq,
kinderen en kleinkinderen
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten;
De families Raes en De Paepe.
Met bijzondere dank aan Dr. Hayden Demuynck, zijn huisarts
en aan de dokters en het verplegend personeel
van AZ Maria Middelares, voor hun steun en goede zorgen.
Correspondentieadres:
Uitvaart Waeyenberghe t.a.v. de familie Raes Gilbert
Evergemsesteenweg 19, 9032 Wondelgem
Online condoleren kan via www.uitvaartwaeyenberghe.be
Ik rije neu deur Wondelgem op mijne velo mee mijne trekzak
op mijne rugge, en oejt zien we malkoar were.
Tot tons zegge kik tegen ulder: “Tot in den pruimentijd.”
UItvaart WAEYENBERGHE, Wondelgem – 09 253 74 77

