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

DE HEER

Fery Gekiere
echtgenoot van mevrouw Cecile Defour
Fery werd geboren te Oostrozebeke op 20 november 1938
en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen
in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 8 januari 2021.
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament.
Door de huidige maatregelen
nemen we in strikte familiekring afscheid
in de parochiekerk St-Amand te Ingelmunster
op donderdag 14 januari 2021.

Aansluitend wordt Fery begraven
in de familiegrafkelder op de gemeentelijke
begraafplaats te Ingelmunster.
"Al kun je er niet bij zijn, wees dan een ogenblik stil
en denk aan de mooie momenten die je aan Fery hebt gegeven
of van hem hebt gekregen."
Voor een laatste groet bent u welkom
in het Funerarium Depoorter,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.
Rouwbetuiging:
Familie van Fery Gekiere
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem
of via www.begrafenissendepoorter.be

Hij leeft verder in het hart van:
zijn echtgenote:
Cecile Defour
zijn kinderen en kleinkinderen:
Jan en Mieke Verhoeyen - Gekiere
Brecht en Pauline Verhoeyen - Witdouck
Floris en Hanne Daenens - Verhoeyen
Jan en Tine Gekiere - Nuyttens
Fiene Gekiere
Wout Gekiere
Bart en Els Gekiere - Verhelst
Michiel Gekiere
Margot Gekiere
zijn broer, zussen, schoonzussen, neven en nichten:
† Frans en Christiane De Leersnyder - Gekiere en familie
Marc en Agnes Gekiere - Termote en familie
Magda Gekiere en familie
† Daniël en Geneviève Defour - Denys en familie
† Daniël en † Mariette De Coker - Defour en familie
† Jean en Agnes Defour - Bonne en familie
† Rafaël Defour en familie
de families Gekiere - Goeminne en Defour - Devoldere
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
zijn huisarts, dr. Jan Van Haute,
de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.
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