
Laat nu je lieve handen rusten
ze hebben al genoeg gedaan.

Ze droegen ’s levens lasten en lusten
en brachten altijd vreugde aan.

Na een leven vol liefde, zorg en toewijding is van ons heengegaan

De heer

Gerard D’heuvaert
echtgenoot van mevrouw

Ivonne TACK

Geboren te Vurste op 15 oktober 1929 en omringd door zijn familie
thuis overleden op 5 november 2017.

 

De uitvaartplechtigheid in aanwezigheid van de urne waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden in de aula van het crematorium “Westlede“,

Smalle Heerweg 60 te Lochristi 

op VRIJDAG 10 NOVEMBER 2017 om 13.30 uur
gevolgd door de nederzetting van de urne in het urnengraf

op de begraafplaats te Schelderode in intieme kring.

_______

Een laatste groet aan Gerard kan u brengen in het funerarium van Uitvaartcentrum
Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste, elke werkdag van 17 uur tot 19 uur

tot en met woensdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Dit melden u met droefheid:

Ivonne TACK                                                                                                                              zijn echtgenote

Patrick en Sabine ROTTIERS - D’HEUVAERT                                                                           zijn kinderen

Gerard (†) en Mariette DE BRUYCKER - D’HEUVAERT, kinderen en kleinkind

Alfons en Marie-José DE BRUYCKER - D’HEUVAERT

Roger (†) en Clara (†) TACK - D’HEUVAERT

Frans (†) en Anna HELLEBAUT - D’HEUVAERT

André en Nicole D’HEUVAERT - VANDERSTRAETEN en kinderen

Freddy en Agnes VERSPEETEN - D’HEUVAERT, kind en kleinkind

Etienne en Simonne VAN WASSENHOVE - TACK, kinderen en kleinkinderen

Jean en Denise WYMEERSCH - TACK, kinderen en kleinkinderen

Gerard en Alice TACK - CORYN, kinderen en kleinkinderen

Georges en Georgette VAN DEN BERGHE - TACK, kinderen en kleinkinderen

Maurits en Jacqueline TACK - COUSSEMENT, kinderen en kleinkinderen

Walter en Jeannine SEVENS - TACK

Alfons (†) Tack

Edith (†) TACK en kind (†)

Julia TACK, kinderen en kleinkinderen                

                                                                     zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families D’HEUVAERT - TACK - DE VROE - DEN HAESE.

Met speciale dank aan zijn huisarts, thuisverpleging Carine Delmotte en team 
en palliatieve thuiszorg Gent- Eeklo.

Rouwadres: Uitvaartcentrum Van der Haegen
                    T.a.v. Familie D’heuvaert - Tack
                    Leenstraat 22
                    9890 Gavere - Vurste
                    Tel. 09/384 19 49
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