
De Heer

Bertrand Vervaeck 
 weduwnaar van Mevrouw Georgette Cozijns († 2004)

geboren te Machelen-aan-de-Leie op 1 november 1927 en overleden  
in het AZ Sint-Vincentius te Deinze op 8 september 2019, 

gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

Mede-Zaakvoerder van bvba Garage Vervaeck B.G.F. Machelen

 

De uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 

zal plaatshebben in de Sint-Corneliuskerk, Gildestraat te Machelen-aan-de-Leie

op zaterdag 21 september 2019 om 11 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren achteraan in de kerk.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrond

op de gemeentelijke begraafplaats.

Bertrand kan begroet worden in het funerarium Van De Vyver, 

Lijsterstraat 52 te Zulte, van dinsdag 10 september tot en met vrijdag 13 september van 16 uur tot 18 uur.

 

 

 

 

Dit melden U met grote droefheid:

zijn zoon en vriendin,

     Frank Vervaeck en Lut De Man

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

     † René en † Bérènice Mestdagh - Vervaeck

     † Norbert en † Simonnne Vervaeck - Lema en familie

     † Guido en Thérèse Vervaeck - Anckaert en familie

     Jozef  en Paula Van Assche - Vervaeck en familie

     † Hugo en Georgette Vervaeck - Glorieux en familie

     Stefaan en † Rita Vervaeck - Bothuyne en familie

     † Gentiel en † Marie-Louise Christiaens - Cozijns en familie

     † Lucien en Monique Moerman - Cozijns

     Prudent en † Paula Lefebvre - Cozijns en familie

De families VERVAECK - GOEMAERE en COZIJNS - ALLUYN.

  

Met dank aan zijn huisartsen Andreas en Jan Jacob Delanoye,

de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,

de dokters en het verplegend personeel van het AZ Sint-Vincentius te Deinze

en allen die hem met zorg en liefde omringden.

9870 Machelen-Zulte, Rijksweg 136

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27

Wij willen je rust geven,
al is vol droefheid ons hart.

Jou te zien lijden en niet kunnen helpen
dat was onze grootste smart ...

Online condoleren:  www.vandevyver-uitvaart.be


