
Tot het laatste toe wilde je leven
door je sterke wil hiertoe gedreven

je geest nog op volle kracht
maar over je lichaam had je geen macht.

 

 



Het maakt ons stil en verdrietig nu we afscheid nemen van

De Heer

André Vermeersch
echtgenoot van Suzanne Declerck

hij is geboren in Klerken op 20 december 1931 en overleden in Ieper
in het Jan Yperman Ziekenhuis op 16 december 2022.

De uitvaartplechtigheid waartoe we u allen uitnodigen zal plaatshebben
in de Sint-Pauluskerk in Langemark op vrijdag 23 december 2022  om 10.00 uur.

De offerande geldt als rouwgroet.

 Na de uitvaartplechtigheid zullen we de as van André toevertrouwen
 aan de aarde op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark.

Voor een stil moment bij André bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, Hooyaard-
straat 23a, 8920 Langemark - Poelkapelle van maandag 19 tot en met 

woensdag 21 december  telkens van 15 tot 19 uur.

U heeft ook de mogelijkheid om de familie uw medeleven te bieden via:
www.Rouwcenter-Jonckheere.be.

 

 Dit melden u:

 Suzanne Declerck
zijn echtgenote

 Christiaan en Hedwige Vermeersch - Wittebolle
         Lindsey
         Andy
 Jean-Luc en Nadine Vermeersch - Ghesquiere
         Dylan en Gilke Vermeersch - Schier
                 Joëlle.

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

 †Oscar en †Marcella Vermeersch - Blauwe en familie
 †Yvonne en †Maurice Vermeersch - Samyn en familie
 Simonne en †Adelin Vermeersch - Thery en familie
 †Lydie en †Albert Declerck - Clauw en familie
 †Yvonne Declerck - †Elza Declerck - †Gaston Plaisier en familie
 Denise en †Roger Declerck - Maeckelbergh en familie
 Christiane en Werner Declerck - Maddelein en familie

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

 
 Delen in dit verlies:
 de families Vermeersch - Debruyne en Declerck - Vigne.

 
 Oprecht woord van dank aan:
 zijn huisarts Melissa Vermeersch, Artsenhuis “De Linde” in  Langemark,
 Familiehulp,
 Palliatieve zorgeenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

 
 Rouwadres:
 Familie André Vermeersch p/a Rouwcenter Jonckheere
 Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark - Poelkapelle.


