
Na een mooi en rijkgevuld leven moeten wij nu afscheid nemen

de heer

Rafaël Naert

echtgenoot van mevrouw Laurette Vandekerckhove

Rafaël werd geboren te Kuurne op 4 september 1927

en omringd door zijn vrouw en kinderen, rustig ingeslapen thuis op 21 januari 2022,

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Dit melden u diepbedroefd:

Laurette VANDEKERCKHOVE
zijn echtgenote

Luc en Marleen SPILLEBEEN-NAERT
	 Nele SPILLEBEEN
	 Bart en Tine VANDEMOORTELE-SPILLEBEEN
	 	 Hervé en Eduard

Daniël en Nadine DEMARÉ-NAERT
	 Jan en Marlies DEMARÉ-WANNEYN
	 	 Madelon en Romain
	 Willem en Julie ZUTTERMAN-DEMARÉ
	 	 Lukas en Arno

Patrick en Ann AMEYE-NAERT
	 Kenneth en Heidi AMEYE-PANNECOUCKE
	 	 kinderen van Heidi
	 Kristof  en Annelies OSTYN-AMEYE
	 	 Haely en Vince
                                                                               zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 
† Georges en † Denise NAERT-NUYTENS en familie
† André en † Anna NAERT-KESTELOOT en familie

† Richard VANDEKERCKHOVE en familie
Jacques en Lydia VERHAEGHE-VANDEKERCKHOVE en familie
Noël en Erna VANDEKERCKHOVE-ANCKAERT en familie
† Gilbert en Liliane VANDEKERCKHOVE-COOPMAN en familie
 

                                                                    zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Delen mee in het verdriet:
de families NAERT, HOLVOET, VANDEKERCKHOVE en HUGELIER.

Een speciaal woord van dank voor de toegeweide zorgen aan zijn huisdokter Dr. Ph. Soenen 
en in het bijzonder zijn kleindochter Nele die zijn thuisverpleegster was.

Samen met de familie en allen die Rafaël genegen zijn nemen we afscheid van hem tijdens de 

uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 

op zaterdag 29 januari 2022 om 10 uur.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Na de crematie zal de asurn van Rafaël bijgeplaatst worden in het urnenveld

op de begraafplaats van Kuurne.

Voor een stil moment bij Rafaël bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Rouwbetuigingen:

Familie NAERT-VANDEKERCKHOVE

p/a Begrafenissen Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne.

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Uitvaartverzorging Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23



De heer

Rafaël Naert
° 4 september 1927 - † 21 januari 2022
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