Nog voor we afscheid namen
ben je vredig ingeslapen.
Er viel nog zoveel te beleven
rustig genietend van de zon,
de zee en het leven.
Slechts met flarden herinneringen van toen
kan ik onze fijne tijd samen overdoen.
Gelukkige momenten bij je gezin,
familie en vrienden
koesterde je als parels van een kroon.
Souvenirs van dit kleine aards geluk
maakten je leven eenvoudig, goed en schoon.
Ondanks alle pijn en verdriet,
de naam ”vader” blijf je eeuwig waard.
								Henk Jongeruis

Wij nemen afscheid van

DE HEER

Freddy Crabbe
weduwnaar van mevrouw Jacqueline Van Den Hoof
echtgenoot van mevrouw Christiane Vanderveken
geboren te Dilbeek op 20 mei 1949
en overleden in het AZ West te Veurne
op 25 oktober 2022.

Dit melden u met diepe droefheid:
Christiane Vanderveken		

zijn echtgenote

Stefan en Annelies Crabbe - Stieperaere
Levi
Tilly
Sixten
Pascal Troch
Margaux

zijn kinderen en kleinkinderen

Marcel(†) en Marceline Van Dycke - Crabbe en familie
Willy(†) Crabbe en partner en familie
Jean-Pierre(†) Crabbe
Marc en Cynthia Crabbe - Ramacker en familie
Nadine Crabbe en familie
Raymond(†) en Godelieve Segers - Vanderveken en familie
Ivo(†) en Suzanne Goovaerts - Vanderveken en familie
zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De afscheidsdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in Aula ‘De Vlinder’, Toevluchtweg 9c te Nieuwpoort
op maandag 31 oktober 2022 om 11.00 uur.

De families Crabbe, De Petter, Vanderveken, Fieremans,
Van Den Hoof

Samenkomst in de aula om 10.50 uur.
Condoleren:
Fam. Crabbe
p/a Begrafenissen Dezutter,
Langestraat 109, 8620 Nieuwpoort
Online condoleren: www.dezutter.eu

Nadien wordt de as aan de wind en de aarde toevertrouwd
op de begraafplaats van Nieuwpoort.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Luc Platteau,
directie en personeel van AZ West, dienst Geriatrie
en aan de thuisverpleging Anja Michiels en team.

Uitvaartverzorging Dezutter - Nieuwpoort/Koksijde/Middelkerke

Druk Dewaele - Nieuwpoort

