Als je ouder wordt
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maar ze niet echt herkent,
als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu
de eeuwige rust is gegeven.

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

de heer

Germain Tanghe
weduwnaar van mevrouw Lucienne Darras († 2017)
Hij is geboren in Handzame op 1 mei 1940 en is,
omringd door liefdevolle zorgen, van ons heengegaan
in Koekelare op 29 december 2021.
Lid van Het Rode Kruis, Afd. Kortemark
Lid OKRA Kortemark
Gewezen lid Duivenmaatschappij Staden
_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben op woensdag 5 januari 2022
om 10.30 uur in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark.
De offerande geldt als rouwbetuiging aan de familie.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in de urnengrafkelder op de begraafplaats van Kortemark.
U kunt Germain een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
Oudejaarsavond van 16 tot 17 uur, Nieuwjaar en zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Dit melden u met droefheid:
Zijn kinderen:
Koen (†) Tanghe
Rudi en Anja Van Wassenhove - Tanghe
Zijn kleindochter:
Sofie Van Wassenhove en vriend
Zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten:
Andre (†) en Margriet (†) Parmentier - Tanghe en familie
Andre (†) en Agnes (†) Tanghe - Vanongevalle en familie
Daniel (†) en Anna (†) Gesquière - Tanghe en familie
Valère (†) en Etiennette (†) Dehoorne - Tanghe en familie
Marcel (†) en Maria (†) Tanghe - Lust en familie
Antoon (†) en Simonne (†) Tanghe - Parmentier en familie
Hubert (†) en Lucrèce Maekelbergh - Darras en familie
Luc en Christiane Darras - Van Melkebeke en familie
		
De families Tanghe - Couvreur en Darras - De Pelsmaeker.
Met dank aan:
zijn huisarts dr. J. Crevits,
zijn thuisverpleging Mieke Hosten en team,
het personeel van Familiehulp,
de directie, personeel en vrijwilligers
van WZC Meunyckhof, afd. Horizon in Koekelare.

Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

