Hoe, waar en wanneer wij zullen sterven
hebben wij niet in handen.
Maar we kunnen er zorg voor dragen
dat onze dood een ‘schoon’ leven afsluit…

Dit melden u diepbedroefd:

Dankbaar om wat hij voor ons betekende en gesterkt door mooie herinneringen,
nemen wij afscheid van

de heer

Gi l b er t V an n es te
echtgenoot van wijlen mevrouw Zély Declerck † 2003
geboren te Ooigem op 8 mei 1934
en omringd door zijn familie, rustig overleden te Kuurne op 18 februari 2020,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Joost en Chantal VANNESTE – DEBRABANDERE
Joke VANNESTE en Arne SCHELDEMAN
Lou en Mathiz
Jolien VANNESTE en Dylan DEYLGAT
Geert en Sabine VANNESTE – VANHOUTTE
Lisa VANNESTE

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

_____

De uitvaartplechtigheid rond de asurn, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Michiel, Marktplein te Kuurne,
op woensdag 26 februari 2020 om 10 uur.

† Arsène en † Anna VANNESTE – MAES en familie
José en † Irène VANNESTE – VAN QUATHEM en familie
Marc en Georgette TYBERGIJN – VANNESTE en familie

U krijgt de gelegenheid tot groeten na de plechtigheid.

Lieven en Rosa VANNESTE – BEKE
† Maurice en † Cecile DECLERCK – VANBOSSEGHEM en familie

De bijzetting van de asurn in het familiegraf op de begraafplaats van Ooigem,
zal in strikte familiekring plaatsvinden.
De overledene kan worden begroet in het funerarium Geers, Vlaanderenkaai 22 te Kortrijk,
op donderdag, vrijdag en maandag telkens van 16 uur tot 18 uur, op zaterdag van 14 uur tot 16 uur,
gesloten op zondag.

Rouwbetuigingen:

Familie VANNESTE – DECLERCK

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzus, neven, nichten, achterneven en achternichten

De families VANNESTE, DECLERCK, BEERNAERT en GODERIS.

Een woord van oprechte dank aan aan zijn huisarts
en aan de directie en het personeel van het WZC Evarist Carpentier te Kuurne.

p/a Begrafenissen Geers, Sint-Pietersstraat 30, 8520 Kuurne

Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

Begrafenissen Geers - Kuurne Tel. 056 22 08 83

