Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu, want jij bent veilig thuis.

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

Hij is de echtgenoot van:
Raymonda Vancouillie

de heer

Hij is de vader van:
Ronny en Caroline † Lidou - Kesteloot

Gerard Lidou

Hij is de pepe van:
Jorick en Hannelore Vantomme - Lidou

echtgenoot van mevrouw Raymonda Vancouillie
Hij is geboren in Ichtegem op 6 januari 1934 en is,
omringd en gesteund door zijn familie,
van ons heengegaan in Torhout op 22 oktober 2021,
gesterkt door de ziekenzalving.
_______

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
Georges † en Agnes Lidou - Vanpoucke en familie
Richard † en Rachelle Verhaeghe - Lidou en kinderen †
Andre en Cecile Deketelaere - Lidou en familie
Andre en Lena Lidou - Vierstraete en familie
Daniel en Ivonne † Vancouillie - Lingy en familie
Hij is verwant aan de families:
Lidou - Olivier en Vancouillie - Vandaele

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 29 oktober 2021
om 10 uur in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.
Na de crematie volgt de bijzetting in een urnengrafkelder
op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ in Torhout.
U kunt Gerard een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar:
zijn huisartsen dr. N. De Groote en dr. M. Blancke,
zijn thuisverpleging Sandrine Desender en team,
de dokters en personeel van AZ Delta
campus Rembert in Torhout.

Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

