Er is de mogelijkheid voor een stil moment rond Gerard in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be

Gerard Prinzie
° 12 april 1943 - † 30 december 2021

Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Rust nu maar uit, Gerard.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

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

de heer

Gerard Prinzie

echtgenoot van mevrouw Christelle Deman
Hij is geboren in Aarschot op 12 april 1943 en is rustig,
omringd en gesteund door zijn familie, van ons heengegaan in Brugge
op 30 december 2021, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
_______

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
op vrijdag 7 januari 2022 om 10 uur in de aula van rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark.
(mondmasker verplicht)

Na de crematie volgt de asverstrooiing op de begraafplaats ‘Ter Ruste’ in Houthulst.

			
Hij is de echtgenoot van:
				
Christelle Deman
			 Hij is de pa en opa van:
				
Claude Dumortier - Sandra Prinzie
						
Julie, Manon, Margot
					
Nico Prinzie - Melissa Doom
						
Aaron, Sep
					
Franky Allaeys - Petra Prinzie
						 Daan
			 Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
				
Ronny Bouten - Marika Prinzie en familie
					
Rik Myngheer - Linda Prinzie en familie
					
Hubert † Huyghe - Monique Deman en familie
					
Freddy Haelewyn - Rita Deman en familie
					
Gilbert Schoolaert - Jacqueline Deman
			
Hij is verwant aan de families Prinzie - Aerts en Deman - Synnaghel
		
			 De familie dankt voor de warme zorgen:
					
zijn huisarts dr. Kr. Vande Moortel
					
dr. Selleslag en de dienst oncologie van AZ St.-Jan in Brugge
					
de Palliatieve Zorgeenheid ‘De Vlinder’ in Brugge

