
Dit melden u:

zijn echtgenote

 Simonne Damme 

zijn kinderen

 An Ghesquière en Thierry 
 Johan Ghesquière
 
zijn kleinkinderen

 Willem en Sophie
 Louise en Jilke
 Theo

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 Antoine en Rosa Ghesquière  - Lein en familie
 Willy † en Marie-Louise Dejonckheere  - Ghesquière en familie
 Frans † en Marie -Thérèse Damme  - Debrabandere en familie
 Roger † en Godelieve Plouvier  - Damme en familie
 Roger en Johanna Damme  - Maenhout en familie
De familie: Ghesquière  - Vanhoutte en Damme  - Vandenberghe  - Van Maele
 
Met dank aan allen die hem met zorg en steun nabij waren:

 de huisarts, de directie en het personeel van het “WZC Sint-Jozef” te Passendale
 
Rouwadres: 8980 Passendale, Statiestraat 89

Frans Ghesquière
10 - 11 - 1938 
28 - 04 - 2021 



Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

De heer Frans Ghesquière
Echtgenoot van mevrouw Simonne Damme 
Geboren in Beselare op 10 november 1938

en overleden in Passendale op 28 april 2021.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden 
in beperkte familiekring op maandag 3 mei 2021

in de aula “Vandecandelaere en Casier”, Ch. Ampestraat 2a te Staden, 
gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne op de begraafplaats van Passendale.

Frans kan begroet worden op donderdag en vrijdag van 15u30 tot 18u30
in het funerarium “Vandecandelaere  - Spruytte”, Westrozebekestraat 25a te Passendale.

Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen op vandecandelaere-spruytte.be

Je was een mooi mens,
groot in je eenvoud.

Geen man van veel woorden
of bevlogen beschouwingen,
maar die had je niet nodig

om ons te laten voelen
hoeveel je om ons gaf.

Verstild door de leegte die je achterlaat
missen we je aanwezigheid,

je rust en vertrouwen,
je liefde voor het leven,

je warmte.

We danken je
voor wat je voor ons bent geweest

en altijd zal blijven.

Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,

je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.


