“O mens
als jij zo’n broos
en nietig stofje bent,
waarom is dan
je geest zo eindeloos.”

Hij is de lieve echtgenoot van:
Christine Haesaert

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
melden we met diepe droefheid het overlijden van

de heer

Geert Peere

echtgenoot van mevrouw Christine Haesaert
Hij is geboren in Brugge op 30 augustus 1965 en is na een moedig
gedragen ziekte en omringd door warme en liefdevolle zorgen,
thuis in Wijnendale van ons heengegaan op Kerstdag 2017.
________

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 2 januari 2018 om 10.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Samenkomst aan de aula om 10.15 uur.

Hij is de trotse papa van:
Pieterjan en Mathilde Peere - Bayard
Hij is de zoon en schoonzoon van:
Willem † en Erna Peere - Vangheluwe - Daniël Bogaert
Maurice † en Jenny Haesaert - Verplancke
Hij is de broer, schoonbroer en oom van:
Jean-Marie en Katrien Peere - Bulthé
		 Mario en Barbara Lammertijn - Bontinck
			
Niels, Jens
Mike en Lien Bogaert - Aelter
		 zijn petekind Lieke, Janne
Peter en Mia Haesaert - Degryse
		 Cédric, Gilles, Emile
Kaïn en Claudine Deboo - Haesaert
		 Connor, Renée
Zijn trouwe viervoeter Poppy

Gelegenheid om de familie te groeten na de dienst.
Na de crematie krijgt de urne van Geert een mooi plekje thuis.
Liever bloemen noch kransen.
Jullie sympathie en steun uiten kan via een gift voor vzw “Heidehuis”,
Palliatieve Zorg Noord-West Vlaanderen op rekeningnummer:
BE13 4752 1280 0939 met vermelding: Geert Peere Wijnendale
U kunt Geert een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur. Gesloten op zondag en nieuwjaarsdag.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Met dank aan:
zijn huisartsen dr. M. Blancke en dr. N. De Groote,
zijn thuisverpleging Wim en Ann Lanszweert - De Grieck,
de dokters en personeel van AZ St.-Rembert in Torhout,
de familie, buren en vrienden voor hun grote steun
en hulp aan Geert en zijn familie.
Rouwadres:
Smissestraat 14, 8820 Wijnendale - Torhout
Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

