
Hij zal vanavond hier niet zijn
Wij zullen hem de hand niet

meer kunnen drukken.
De goede, sterke hand van een mens.

Hij is nu weg, Al lijkt het mij
of hij slechts even buiten is.

R. Joorist

De heer

Germain Vanacker
echtgenoot van mevrouw Roos Lamote

geboren te Izegem op 24 september 1950
en er overleden op vrijdag 28 december 2018.

Gewezen zaakvoerder Vanacker Rumbeke bvba
Gewezen vlasser op rust

De uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
vindt plaats in de Sint Petrus- en Pauluskerk te Rumbeke 

op zaterdag 5 januari 2019 om 10.30 uur.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.10 uur.

Na de dienst begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats, 
de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van Rumbeke, Kwadestraat. 

Er is gelegenheid om Germain een laatste groet te brengen in het funerarium 
Commeyne, Westlaan 202 te Roeselare, 

elke dag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 18 uur, 31/12 van 15 tot 17 uur,
zon- en feestdagen gesloten.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Dit melden u: 

Roos Lamote
zijn echtgenote

Stijn en Kristien Vanacker - Put
 Vince 
 Violette

Brecht en Heleen Vanacker - Allegaert
 Suzanne
 Renée
 Babette

zijn kinderen en kleinkinderen

†André en Agnes Lamote - Deklerck
zijn schoonmama

Raymond en Christiane Demeyer - Vanacker
Wilfer en Lutgarde Devos - Vanacker en familie
Michel en Rita Verghote - Vanacker en familie
Lionel en Annie Vanacker - Gruwé en familie
Jacques en Lena Vanacker - Devos en familie
Luc en Agnes Vankerrebroek - Vanacker en familie
Eric en Brigitte Verhegge - Vanacker en Ellen
†Erik en Annemie Labeeuw - Vanacker en familie

Wilfried en Monique Inghelbrecht - Lamote en familie
Rik en Martine Lamote - Moyaert en familie
Marc en Carine Denduyver - Lamote en familie

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

De families Vanacker - Hoste en Lamote - Deklerck

Een bijzonder woord van dank aan de dokters en het personeel van St. Jozef Izegem, 
afdeling neurologie.

 


