
Nooit klagend, nooit vragend.
Zijn lijden in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit, onze lieve papa,
onze goede opa en trotse grootopa.

In de vrede van de Heer werd opgenomen

De heer

Georges Vereyck
weduwnaar van mevrouw Alice George († 1994)

geboren te Beveren-IJzer op 26 februari 1936
en zachtjes heengegaan in het WZC Emmaüs te Poperinge 
op 25 februari 2023, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Landbouwer op rust

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op vrijdag 3 maart 2023 
om 10.30 uur in de Sint-Audomaruskerk te Beveren-IJzer, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Rouwgroet in de kerk na de dienst.

U kunt Georges tot donderdag 2 maart 16 uur een laatste groet brengen 
in het Funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Dit melden u met diepe droefheid

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

 Luc Vereyck

 Jacques en Monique Vanheule - Vereyck
  Kristof en Alexandra Vanheule - Faes, Linde, Lotte
  Matthias en Ilse Kimpe - Vanheule, Nora, Odiel
  Stijn en Nette Vanheule - Desaever, Mila, Noah
  Wim Vanheule en Kylie Deketelaere

 Dirk Vereyck

	 Marc	en	Sofie	Vereyck	-	Vanhuysse
  Kobe Vereyck
  Lars Vereyck
  Arne Vandewiele en Noa Van Mileghem
  Eline Vandewiele

 Erik Vereyck

Zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten:

 René en Madeleine George - Luyssen en familie
 † Robrecht en † Noëlla Rotsaert - George en zoon
 Gery en Maria George - Huyghe en familie
 Willy George
 Hugo en Johanna Vandepitte - George en familie

De families Vereyck - Leroy en George - Depyper

Een woord van dank gaat uit naar:
 zijn huisarts B. Doise
 de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC Emmaüs te Poperinge
 en allen die hem op één of andere manier liefde en vriendschap hebben gegeven.

 


