
Vroom aandenken aan 

de heer ROGER GHYSELBRECHT 

echtgenoot van mevrouw Irene NOYEN 

geboren to Middelkerke op 26 maart 1929 en 
godvruchtig overleden te Oostende 
op 27 ~pril 1991. 
gesterkt door het Sakrament van de zieken. 

Lid van de Bond van de Tulnbouwve i 1 i ng van 
de Kust 
Lid van de Bond der Gepensioneerden 

Danken voor uw gebeden 

en bl i jken van deelneming: 

Irène NOYEN, 
Dirk en Jacqueline 
GHYSELBRECHLHOUVENAEGHEL en kind. 
Geert GHYSELBRECHT. 
Rik en Veronique 
GHYSHBRECHT.VERMEERSCH en kinderen, 
Luc GHYSELBRECHT. 
Bart GHYSELBRECHT, 
de families GHYSELBRECHT. NOYEN. PIETERS en 
LAGROU 

drukkerij bvba debeuckelaere gebr. middelkerke 
begr .• crem. c;isteleyn (desseyn). middel kerke 

BIJ het zo plotse heengaan van deze goede man 
kunnon wi) moeilijk beseffen hoe diep de droef· 
held Is bij zijn echtgsnote en kinderen. Met hen 
voelen wij ons machteloos, niet begrijpend. Roger 
Is gavallen •OP het veld•, waar hij gewerkt en 
gewroet heeft. 

Nu hij ons te vroeg ontval len is. ki jken wij met 
bewondering terug op dit mooie leven. Op zijn 
hovcnierspost , tussen zee en duinen. heeft hi j het 
be~te van zichzelf gegeven voor zijn groot gezin. 
Hij hield hartstochtel1k van do natuur, van de wis· 
sellng der jaargetijden. van de grond en de vruchten 
en van ce wijde zee. Hij wist dat de ware vreugde 
be5taat in het oogsten van wat men geplant heeft. 
Maar ook dat olie wa$dom van God komt. Hij hield 
van de vele mensen die bij hem thuis zijn schone 
vruchten kwamen ophalen. 

En toch loefde bij hem een groot verdriet om wat 
monsen hem konden aandoen. Derti g j aar leng voel· 
de hi j de dre iging wegen op zijn levenswerk. En 
daar is het sterkste hart niet tegen bestand. De 
laatste Jnren was zl1n kracht gebroken. maar hij 
bleef moedig geloven, dat zijn werk niet teverqeefs 
was geweest. ·Op her veld· Is de Heer hem komen 
halen. 

Vnder. wij danken je voor alles wat je voor moeder 
en voor ons geweest bent. Nooit heb Je geklaagd. 
ook els je l<rachten het begaven. Door alles heen 
ben je moedig gebleven. trouw aan God en aan de 
mensen. Je hebt Je laatste kleinkind niet mogen 
zien, maar Je zal bij ons blijven voortleven, als een 
man om van te houden. 

WIJ geven je nu In handen van de levende God. 
Met hem was je vertrouwd. In geloof heb Je Hem 
ontmc.et in Je zondagsmis, in de natuur, In de men· 
sen. van wie je hield, In Gods liefde blijven wij 
verenigd. 


