“Duizend maal dank.
Ik ben ervan overtuigd:
mocht er geen hemel bestaan,
dan zou God er een voor je maken.”

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

Gerard Doom
weduwnaar van mevrouw Yvonne (Vontje) Brackx († 2012)
Hij is geboren in Bovekerke op 19 mei 1929 en is zachtjes,
omringd door zijn familie, van ons heengegaan in Torhout op 20 januari 2018,
begeleid met de gebeden van de H. Kerk.
Lid van OKRA, Bovekerke
Gewezen Bietenman
_________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 27 januari 2018 om 10.30 uur
in de ST.-GERTRUDISKERK in BOVEKERKE.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkelder op het kerkhof van Bovekerke.

Hij is de papa en pépé van:
		
Freddy en Marleen DOOM - BORRA,
			
Valerie DOOM,
			
Stijn en Xaviera DOOM - DUJARDIN,
				
Milan, Juliette,
		
Frank en Dorine VANDEWEGHE - DOOM,
			
Sammy VANDEWEGHE,
			
Kobe VANDEWEGHE en Ophelie
Hij is de broer, schoonbroer en oom van:
		Jules (†) en Yvonne (†) DOOM - MOSTREY en familie,
		
Roger (†) en Godelieve (†) DELAETER - DOOM,
		
Georges (†) en Jacqueline (†) DEPOORTER - DOOM en familie,
		
Paul en Nera (†) VERCOUTERE - DOOM en familie,
		
		
		
		
		
		

Adhemar (†) DOOM,
Gaston (†) VERLINDE - Antoinette (†) DEPOORTER - Yolande DOOM en familie,
Bernard (†) en Denise BEVERNAEGE - DOOM en familie,
Willy en Bernadette DELAERE - DOOM en familie,
André (†) en Elisabeth LABAERE - DOOM,
Benoni en Ria DOOM - HANSEBOUT en familie,

		
		

Achiel (†) en Georgette (†) VANAELST - BRACKX,
Roger (†) en Raymonda (†) BRACKX - CLAEYS en familie.

De families DOOM - REYNAERT en BRACKX - PORTIER.

Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
U kunt Gerard een laatste groet brengen in het rouwcentrum
Geert Logghe, Esenstraat 64 A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be.

Met dank aan:
		
		
		
		

zijn huisarts dr. M. Thomaere,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
zijn kinesist Olivier Vanhaverbeke,
de dokters en personeel van AZ Delta Campus St.-Rembert in Torhout
en zijn liefhebbende buren.

“ Heer Jezus, neem ook hem op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum Geert Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Rouwadressen: Albertlaan 30, 8300 Knokke
		
Hondsweg 8, 8750 Wingene

