
DE HEER 
 

 Rik Verkest 

echtgenoot van mevrouw Karien Wannin  
 _______ 
 

Vlasser met hart en ziel 
_______  

 
Rik werd geboren te Tielt op 28 november 1961 en is,  

omringd door zijn familie, rustig ingeslapen in het A.Z. Delta te Roeselare  
op 27 februari 2020. Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 

 

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,  
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

We nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom'  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op vrijdag 6 maart 2020 om 10.30 uur.  

 
Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat. 

 
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.  

 
Aansluitend volgt de crematie, waarna we de urne begraven  

in het urnenveld op de begraafplaats van Ardooie.  

 
Bewaar het beeld van Rik in uw hart.  

Er is geen begroeting voorzien in het funerarium.  

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 
 

Familie van Rik Verkest 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem  
 

Hij is de echtgenoot van:  

 
Karien Wannin  

 
 

Hij is de vader van:  

Dimitri en Silvia Verkest - Popelier  

Steven en Geneviève Dewaele - Verkest  

Björn en Emmelie Verkest - Decaluwe  

 

 Hij is de opa van:  

 
Dré 

Marie, zijn petekind 

Nora  

Anna 

 

Hij is de zoon en schoonzoon van:  
 

† Albert en Augusta Verkest - Windels 

Albert en † Gabrielle Wannin - Lammertyn  

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:  

† Jean-Pierre en Christine Verkest - Soenens en familie  

Johny en Carine Linclau - Verkest en familie  

Geert en Marie-Rose Vanderheere - Verkest en familie  

Danny en Martine Bral - Verkest en familie  

Claudia Verkest  

Hij is verwant aan de families:  

Verkest - Windels en Wannin - Lammertyn  

De familie dankt:  

zijn huisarts, Dr. Jan Blomme,  
de directie, de dokters en het personeel van het A.Z. Delta te Roeselare 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 Rouwcentrum DEPOORTER Izegem 051 31 56 67, Lendelede 051 30 31 33 • Drukhuis Balcaen

Rust nu maar uit bij de Heer. 
Je hebt je strijd gestreden. 
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan.


