Liever geen bloemen en kransen.
Mocht u alsnog een blijk van medeleven willen tonen dan kan u steeds een gift doneren aan
XAVI-INDIE (xavi-indie.org; BE15 7373 7373 0030), een organisatie die de kinderen in Zuid-India ondersteunt.
Marnix en Christine ondersteunen deze organisatie al geruime tijd.

Heel bijzonder,
Rouwadres: Uitvaartverzorging Geert t.a.v. familie De Groote

heel gewoon,

		

Serpentestraat 1 - 9660 Brakel

gewoon,

		

online via www.uitvaartverzorginggeert.be

een heel bijzonder man

Uitvaartverzorging Geert - Brakel - Tel. 055 42 03 80

De heer

Marnix De Groote
echtgenoot van mevrouw Christine D’Haeyer
ere-burgemeester van Brakel
stichter apotheek nv De Groote
ere-voorzitter van VZW Koninklijke Harmonie De Eendracht Brakel
voorzitter van de seniorenraad Brakel
Geboren te Elsene op 11 maart 1943 en overleden in het AZ Sint-Lucas te Gent op 29 november 2021
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie die zal opgedragen
worden in de parochiekerk Sint-Pieters-in-de-Banden te Nederbrakel op donderdag 9 december om 10 uur.
Voor wie de uitvaartplechtigheid online wil bijwonen, is er een livestream te volgen via www.uitvaartverzorginggeert.be,
10 min. voor aanvang klikt u op de toets OPENBARE LIVESTREAM.
De asurne zal in de huiselijke warmte bewaard worden.

Hij blijft verder leven in het hart van:
Christine D’Haeyer		

zijn echtgenote

Katrien De Groote & zij die dichtbij haar staan
Sophie en Geert De Groote - Bourdeaud’hui		

zijn kinderen

Axel Bouwens en Silke Hofman
Yanne Bourdeaud’hui
Catoo Bourdeaud’hui
Auke Bourdeaud’hui 		

zijn kleinkinderen

Zijn zussen, broer, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten
Vrienden en kennissen die één van de vele warme momenten met hem deelden
De familie De Groote - Redant en D’Haeyer - Baguet
Onze dank gaat uit naar zijn huisarts.

Het team van de afdeling intensieve zorg van het AZ Sint-Lucas in Gent willen we speciaal bedanken voor hun liefdevolle zorg.

