
Bernard, 

Papa, 

Opa 

Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd 
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 
nu voel ik dat er een diepe stilte komt, 
en in die stilte zal ik jou opnieuw ontmoeten 
en telkens weer zal ik je tegenkomen. 

We zeggen veel te gauw, het is voorbij. 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
niet wie je was, en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

(Toon Hermans) 

 

 

 

 

 

 

Bernard Verhaeghe 
°21 april 1959 

24 januari 2021 



Nu dekt de rust alle pijn en zorgen toe  
en nemen we met stil verdriet afscheid van  

de heer 

Bernard Verhaeghe 
echtgenoot van mevrouw Hilde Vlieghe 

Hij werd geboren te Kortrijk op 21 april 1959 
en is van ons heengegaan op 24 januari 2021 

in palliatieve eenheid Ten Oever Kortrijk. 

 
De uitvaartplechtigheid zal,  

volgens de richtlijnen van de overheid,  
in familiekring plaatsvinden 

in de Sint-Hilariuskerk te Wevelgem. 

Al kun je er niet bij zijn,  
wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten 
die je aan Bernard hebt gegeven  

of van hem hebt gekregen. 

Aansluitend krijgt Bernard zijn laatste rustplaats 
op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats 

aan de Moorselestraat te Wevelgem. 

Voor een stil moment bij Bernard bent u welkom 
op woensdag van 17 tot 19 uur 

in het funerarium Bankstraat 52, Gullegem 

Rouwbetuiging: Kortrijkstraat 182, 8560 Wevelgem, 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

 

Bernard was 

de echtgenoot van Hilde Vlieghe 

de pa en opa van 

Olivier Verhaeghe 

Giel 

Noor 

Matthias Verhaeghe 

de schoonzoon van 

Andre en Maria Vlieghe - Vanoverberghe 

de broer, schoonbroer en nonkel van  

Oswald en Berenice Frère - Verhaeghe en familie 

Patrick Verhaeghe 

Geert en Brigitte Wyseur - Verhaeghe en familie 

Tom Vlieghe 

Hij blijft in het hart van de families  

Verhaeghe - Vanlerberghe 

Vlieghe - Vanoverberghe 

Wij danken zijn huisarts,  

de medewerksters van Zorgteam 

en alle medewerkers van UZ Gent en van de 

palliatieve eenheid Ten Oever Kortrijk 

voor hun steun en toegewijde zorg.  
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