Gerard Verdonck
1931 - 2020

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
’t is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt, ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)

Na een mooi en rijk gevuld leven
is in stilte van ons heengegaan
De heer

Gerard Verdonck
echtgenoot van Alina Persoon
geboren te Watou op 16 oktober 1931
en overleden in het WZC OLV Gasthuis
te Poperinge op 4 september 2020.

Hij is de echtgenoot van :
Alina Persoon
Hij is de vader en opa van :
Christine Verdonck – Rudi Vandermarliere
		
Jonas en Eline, Lexi, Alix
		Jochen
		Thea
Frank Verdonck – Sibylle Berquin
		
Lieselot en Lander, Leona, Ides, Achiel
		Eline
		Florian
Ann Verdonck – Frank Marchand
		
Korneel en Siel
		Pieterjan
		Emiel
Henk Verdonck – Nadia Vermeesch
		Emile
		Michèle
Jan Verdonck – Hilde Van Cayseele
		Jarne
		Ilias

Wij nodigen u vriendelijk uit samen met ons afscheid te nemen van Gerard in de Sint-Janskerk
te Poperinge, Sint-Janskruisstraat, op zaterdag 12 september 2020 om 10.30 uur. Daarna volgt de
crematie te Kortrijk en de begrafenis van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Abele.
Omwille van de coronamaatregelen kunnen er slechts 200 personen de plechtigheid bijwonen,
mogelijks kunt u door deze maatregel de dienst niet bijwonen.
U kunt Gerard een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys,
Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur,
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.
Er is wegens covid-maatregelen geen rouwregister aanwezig in de rouwkamer.
Op vraag van de familie, graag een kaartje achterlaten bij het brengen van de groet.
Online condoleren kan via www.demuys.be.

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van :
† Robert Verdonck – † Augusta Persoon en familie
† Alice Verdonck – † Gerard Cordenier en familie
† Anna Persoon – † Gerard Ganne en familie
† Agnes Persoon – † Robert Verdru en familie
De families Verdonck – Brysbaert en Persoon – Rousseeu

Met dank aan :
zijn huisdokter
zijn thuisverpleging
de directie en het personeel van het WZC OLV Gasthuis
zijn trouwe buren
Uitvaartcentrum Demuys Poperinge
057/33 81 25

