
Nu voelen wij
dat er een diepe stilte komt

†
In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van

De heer

Nestor Vercruysse
 weduwnaar van mevrouw Maria Martien

Geboren te Sint-Denijs-Boekel op 12 augustus 1931 en overleden in 
het AZ te Oudenaarde op 25 september 2021, gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Nestor tijdens de uitvaartplechtigheid, die plaats vindt

in de Alle-Heiligenkerk te Nederzwalm, op vrijdag 1 oktober 2021 om 10.30 uur. 

Samenkomst aan de kerk.
Mogelijkheid tot condoleren van de familie na de plechtigheid achteraan in de kerk.

De bijzetting van de asurne in het columbarium op de 
begraafplaats van Nederzwalm gebeurt in familiekring.

Een laatste groet brengen aan Nestor kan in het Rouwcentrum Geert, 
Marktplein te Brakel, op woensdag 29 september van 17 tot 19 uur, of op afspraak.

Condoleren kan online via www.uitvaartverzorginggeert.be

Gedenk de dierbare overledene in een dankgebed.

Dit melden u:

Peter en Lieve Vercruysse - De Coninck
Jo en An Waterloos - Vercruysse                                                                    zijn kinderen

Thibaut Vercruysse
Sien Waterloos 
Fien Waterloos
Stan Waterloos                                          zijn kleinkinderen

Joseph (†) en Maria (†) Vercruysse - Hove
Freddy en Annie Verlinden - Vercruysse en familie
Roland en Karin Vercruysse - Van Der Linden en familie

Fernand (†) en Emilie (†) Loterman - Vercruysse
Carine en Geert Loterman - Jouret en familie

Gilbert (†) en Marie-Thérèse Vercruysse - Van den Broeke
Daniëlle Vercruysse en Reginald Pauwels

Gilbert en Romaine Martien - Freson
Mark en Sindy Martien - De Paepe en kinderen
                                                                 zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten  

De families Vercruysse - Van Helleputte en Martien - De Temmerman

Met dank aan zijn huisartsen Dr. De Meester en Dr. Decraecke, Ronald en Katrien van 
WONDerZORG, Lynn, Steffie en collega’s van Solidariteit voor het Gezin, dokters en verplegend 
personeel van het AZ Oudenaarde.
Een bijzondere dank aan de buren en goede vrienden voor de steun en vele bezoekjes.

Rouwadres:  Uitvaartverzorging Geert
  T.a.v. familie Vercruysse - Martien
  Serpentestraat 1 -  9660 Brakel

  Tel. 055 42 03 80


