Delen mee in dit verlies:
†Marcel

en †Julia Vanacker - Masschelein en familie
†Georges en †Gisèlle Vanacker - Mostaert en familie
†Madeleine en †Richard Vanacker - Devooght en familie
†Rudolf en †Simonne Vanacker Simoen en familie
†Jules en †Maria Vanacker - Laridon en familie
†Maurice en Suzanne Vanacker - Teetaert en familie
†Maria en †Leon Vanacker - Kerkaert en familie
†Leon en Denise Vanacker - Devos en familie
†Laura-Irma en †Willy Vanacker - Boone en famile
†Jeanette en †Raphaël Vanacker - Boone en familie
†Simonna en †José Vangheluwe -  Buyck en familie
†Gabriël en †Marcella Vangheluwe - Marichal en familie
†Agnes en†Aimé Vangheluwe - Verborgh en familie
†Godelieve en †Michel Vangheluwe - Parrein en familie
†Daniël en †Nelly Vangheluwe - Courtens en familie
†Pascal en Paula Vangheluwe - Courtens en familie

zijn broers, zussen, schoonbroers,schoonzussen, neven en nichten.

Hij is verwant aan de families Vanacker - Swaenepoel en Vangheluwe - Bostyn.
Met dank en waardering voor hun inzet en goede zorgen:
Artsenhuis “De Linde” in Langemark.
           Personeel en alle vrijwilligers van het Woon en Zorgcentrum
“De Boomgaard” in Langemark.
Rouwbetuiging:
Rouwcenter Jonckheere, familie Gerard Vanacker,
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark - Poelkapelle.

Ik heb mijn vader niet verloren,
daarvoor gaf hij te veel.
Wat hij zei dat blijf ik horen
van wat ik ben is hij een deel.
Ik kom hem overal nog tegen
in wat ik doe in wat ik laat.

Dit melden u:

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

de heer

Gerard Vanacker
echtgenoot van wijlen mevrouw Maria Vangheluwe (†2009)
geboren in Hooglede op 1 oktober 1922 en
zachtjes van ons heengegaan in Langemark op 20 juli 2022.
Gewezen korporaal Brandweer Langemark.

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Gerard,
tijdens de plechtige uitvaartdienst in de Sint-Pauluskerk in Langemark
op woensdag 27 juli 2022 om 10.30 uur.
Er is mogelijkheid de familie te groeten na de plechtige uitvaartdienst.
Na de uitvaartdienst volgt de crematie en geven we de urne van Gerard
een plaatsje bij zijn geliefde echtgenote in de urnentuin
op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark.
Voor een moment van bezinning en herinnering bij Gerard
bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark
van maandag 25 juli 2022 van 15.00 uur tot 19.00 uur en op
dinsdag 26 juli 2022 van 15.00 uur tot 19.00 uur.
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via www.rouwcenter-jonckheere.be

Geert en Anny Vanacker - Boone
        Xavier en Hélèna Vanacker - Vernieuwe
                Xaveria en Yoran
    Wiard
        Marjan en Chris Vanacker - Demeyere
    Hanne
        Fanny en Francky Boone - Wybo
    Silke
    Enrique
José en †Yvette Vanacker - Haghedooren, Micheline Maes
        Nele en Kris Vanacker - Van de Velde
    Brent
    Jinte
        Griet en Tony Vanacker - Boel
    Ella
        Bart en Klaartje Vanacker - Van Cauwenberge
†Paul en Rita Vanacker - Supply
        Tom en Liesbeth Vanacker - Deraeve
    Warre
    Kasper
    Assadullah
        Wim en Delphine Vanacker - Winne
    Baptiste
    Félice
    Henri
        Dries en Inge Vanacker - Opsomer
    Achiel
    Elise
Ingrid en Yvan Vanacker - Vanroose
        Els Vanroose
    Jens
    Jarne
        Kris en Isabelle  Vanroose - Impens
    Arne,
    Merel
    Linde

zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen.

