Geest, Adem, Ruach, Kracht,
Gij troost het allermeest,
goede Geest van onze geest,
Geest, die onze geest verfrist.
Geest die het leven heelt.
Geest die ons biddend de handen
nu eens open, uitgestrekt, omhoog geheven,
dan weer eenvoudig sober zich vouwen doet.
Geest die Maria, mij zo lief, overschaduwd heeft.
Geest die in arbeid rusten doet,
tranen uit de ogen wist.
Geest, die ons optilt, vandaag,
hier, nu, morgen, overmorgen, de dagen nadien
nooit eindigend.
Geef ons, levend, deugdzaamheid;
geef ons, stervend, zaligheid;
geef ons, thuisgekomen, in ’t Vaderhuis,
stem om voor(t) sprekend
Gods’ lof in vreugd te aanroepen
voor tijd en eeuwigheid.
Johan
Dankbaar voor onze papa, biddend met onze papa,
Pinksteren 2018

In vertrouwen met de kracht van Gods’ Geest
nemen we afscheid van

de Heer

Gilbert Alberic Scheire
echtgenoot van Mevrouw Rosa Maes
geboren te Ieper op 15 februari 1930
en gesterkt door het sacrament van de zieken
overleden te Kortrijk op Pinksteren, 20 mei 2018.
De uitvaartliturgie waartoe je vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op ZATERDAG 26 MEI 2018 om 10.30 uur,
in de Sint-Janskerk, Sint-Jansplein te Kortrijk.
Begroeting na de kerkdienst.
Daarna begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats
in familievergunning op het Sint-Janskerkhof,
Meensesteenweg te Kortrijk.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Stockman,
Oudenaardsesteenweg 34 te Kortrijk, dagelijks van 15 tot 18 uur.
Wij danken voor de goede zorgen en nabijheid
de huisarts, thuisverpleging, huishoudhulp en vriendenkring.

Dit melden u dankbaar voor wie hij voor ons was en blijft:
Rosa Maes,				

zijn echtgenote;

Johan Scheire, priester,				
Arthuur en Hedwige (†2017) Maes-Holvoet

zijn zoon;
zijn schoonbroer;

Frank en Lut vom Dorf-Maes,
Tim en Isabell vom Dorf,
Leonard en Valentin,
Filip en Ann Maes-Rogé,
Jeroen Maes,
Bastiaan en Herlinde Maes-Van Eecke,
Dimitri en Janne Van Becelaere-Maes,
Chris en Bea Vanderghinste-Maes,
Niels en Ineke Vanderghinste-Maelfait,
Ella,
Tom en Anneleen Vanderghinste-Desloovere,
zijn neven en nichten;
De families Scheire-Van Elslander-Six en Maes-Deleu.

Rouwbetuiging :
wijlen de Heer Gilbert Scheire
p/a uitvaartzorg Stockman Oudenaardsesteenweg 34, 8500 Kortrijk
of digitaal : www.begrafenissenstockman.be

