
† 
 

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

 
MEVROUW 

Greet Ghekiere 
echtgenote van de heer Krist Vanoverberghe 

 
Greet werd geboren te Roeselare op 13 juli 1968 en is,  

na een moedig gedragen ziekte, omringd door haar familie 
rustig thuis, te Lendelede, ingeslapen op 2 mei 2021. 

 
Gedreven landbouwster 

Gewezen bestuurslid FERM 
 

We hadden graag samen met u afscheid genomen. 
Door de huidige maatregelen is dit echter niet mogelijk.  

 
 

Op zaterdag 8 mei 2021 nemen wij afscheid  
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’ te Izegem. 

 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna de urne  
een mooie plaats krijgt in haar vertrouwde omgeving. 

 
 

Voor een laatste groet bent u welkom  
in het funerarium DEPOORTER 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 
elke werkdag van 15 tot 19 uur. 

 
 

Rouwadres:  
Familie van Greet Ghekiere  - p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 

Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 

 
 

 
 

 
 
 
 
echtgenote van:  
 Krist Vanoverberghe 
 
moeder en grootmoeder van: 
 Geovanni & Anne-Sophie Neve - Vanoverberghe 
         Mathis 
         Marie - Julie 

Michiel & Emmy Vanoverberghe - Dendauw 
         Renée 
          Méronne  

Bert & Laura Vermeersch - Vanoverberghe 
        Hervé 
       Iréne 

Odiel Vanoverberghe 
 
dochter en schoondochter van:  
 † Georges & Cecile Ghekiere - Wydooghe 
 Marcel & † Anna Vanoverberghe - Lecluyse - Rogette Pattou 
 
zus, schoonzus en tante van:  
 Joris & Christine Ghekiere - Pottie en familie 
 Carlos & Chris Ghekiere - Foulon en familie  
 Herman & Marijke Ghekiere - Geldhof en familie 
 Marc & Mieke Vandendriessche - Ghekiere en familie  
 Patrick & Leen D’Haeyere - Ghekiere en familie 
 
 Hans & Kristien Debu - Vanoverberghe en familie 
 
de families Ghekiere - Wydooghe en Vanoverberghe - Lecluyse 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
haar huisarts, Dr. Else Spillebeen,  
haar oncologe, Dr. Marianne Hanssens,  
haar thuisverpleegster, Nele Spillebeen 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.   
 
 
 
 


