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Willy Ginneberge
1938 - 2021

Hebt je ’t geluk van lange te leven
en heb je je tijd hier wel besteed,

heb je hard gewrocht en gewroet al je dagen,
maak dan maar stille je pakje gereed.

Ook als je ’t nie vraagt gaat hij wel komen
misschien maar ’t jarent, misschien vannacht.

Zij je rijk of arme, groot of kleene,
wat vroeger of later zijn we d’r al verwacht.

En je moet dan allene, zo moedermens allene,
en niemand om met je mee te gaan:

noch vader noch moeder, noch kind, noch vrouwe,
’t is dan da j’ op joen eigen bene moe staan.

O Groten Here van hemel en aarde,
‘k ben zo benauwd, geef mij je hand

en breng mij weg, maar heel voorzichtig
naar ’t verre wonderbare land.

echtgenoot van mevrouw Agnes Hoste († 2013)

Willy Ginneberge

De heer

geboren in Oostwinkel op 10 mei 1938 
en overleden in het woon- en zorgcentrum De Linde 

in Waarschoot op 17 maart 2021.

Aansluitend werd de urne bijgezet in de urnenkelder 
van de begraafplaats in Waarschoot. 

Omwille van de huidige corona maatregelen namen we 
op maandag 22 maart 2021 afscheid in beperkte kring.

De families Ginneberge, Hoste, Van Leeuwe en Melens,
danken u van harte voor uw steun en uw medeleven.

Patrick en Jenny Bruggeman - Ginneberge
 Pieterjan, Nicolas en Benjamin
Dirk Ginneberge (†)
Johan Ginneberge
 Dylan en Tiago
       

zijn kinderen en kleinkinderen

Norbert en Monique (†) Van Speybroeck - Ginneberge en familie
Herman (†) en Rosette (†) Lippens - Hoste en familie
Gerard en Monique (†) Willems - Hoste en familie
Carlos en Lina Hoste - Rotsaert en familie     
 zijn schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

Rouwadressen:
Leest 122, 9950 Waarschoot
Bentillestraat 11 bus 102, 9970 Kaprijke

Dank aan allen die Willy met hun goede zorgen hebben omringd.


