				Zolang wij leven,
				
leven we voor de Heer;
				en wanneer wij sterven,
				
sterven we voor de Heer.
					Rom. 14:8
Na een lang en boeiend leven in dienst van zijn parochies
gekomen tot een gezegende leeftijd,
is toch nog vrij onverwachts van ons heengegaan

Eerwaarde Heer

Norbert De Baere
Zoon van wijlen Raphaël en Maria De Baere - Van der Vekens
Hij werd geboren te Grembergen op 19 februari 1929
en overleden te Gent in het WZC Avondvrede op 4 april 2022,
gesterkt door het sacrament van de Ziekenzalving.
Hij werd priester gewijd in Gent op 12 juni 1954.
Hij was onderpastoor in Schorisse (30 juni 1954),
in Belsele (30 juni 1957), in Buggenhout (21 december 1960),
in Lede (29 oktober 1962),
in Hamme, Sint-Pietersbanden (26 november 1968).
Hij werd pastoor in Moortsele
en bezieler van het jaarlijkse passiespel (1 juni 1974),
tevens pastoor in Lemberge (18 april 1997)
en in Munte (1 december 1997).
Hij kreeg eervol ontslag en ging met pensioen op 31 december 2010.

Wij nodigen u uit samen met ons afscheid te nemen
op zaterdag 9 april 2022 om 10 uur
in de parochiekerk Sint-Margareta te Grembergen,
(Dr Haekstraat te Grembergen)

gevolgd door de teraardebestelling op het kerkhof aldaar.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Dit melden u
Madeleine Van Causbroeck

zijn schoonzus

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
van wijlen zijn zus en broers
Jan en Denise Moens - De Baere
Gustaaf en Marie-Louise De Baere - Van Cauwenberghe
Fernand en Madeleine De Baere - Van Causbroeck
Arnold en Marie-Louise De Baere - Bontridder
Raoul en Nadia De Baere - Michels
zijn neven en nichten
De families De Baere en Van der Vekens
Bisschop Lode Van Hecke
E.H. deken, priesters, diakens en parochieassistenten
van de parochie Merelbeke-Oosterzele
de directie en de medewerkers
van het WZC Avondvrede te Gent
en alle verdere familie en vrienden.
Speciale dank aan Eerwaarde Heren Kanunnik Ludo Collin
en Johan De Baere, zijn huisarts Dr. Frederic Verstraeten
en het WZC Avondvrede voor de goede zorgen
in de laatste levensjaren.

Rouwadres
Familie De Baere,
Rouwcentrum Merckx, Dr Haekstraat 106, 9200 Grembergen.
Online condoleren
www.rouwcentrum-merckx.be
Rouwcentrum-Drukkerij MERCKX | 052 21 25 49
info@rouwcentrum-merckx.be

