
Louis
GHESQUIERE

Met oprechte dank aan 
zijn huisartsen Ann-Sophie en Gwendolen om meer dan een dokter te zijn,
de thuisverpleging Isabel en collega’s voor hun goede zorgen,
Eveline van Familiehulp voor haar vriendelijke babbel,
dokter Schauvliege en de dienst oncologie-hematologie van AZ Groeninge,
de palliatieve zorg van De Mantel,
en vooral, Brigitte en Rudy voor hun onmisbare hulp thuis.

Rouwadres: Lendeleedsestraat 21 te 8880 Sint-Eloois-Winkel.
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be 

Denkt u aan bloemen of kransen, 
dan verkiezen wij een schenking aan 
Sociaal Fonds Vriendenkring Nierpatiënten Kortrijk vzw
(VNK BE39 8335 6943 4019 – mededeling: LOUIS)

Rouwbegeleiding Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056 71 63 23 St.-Michielsdrukkerij, Kuurne



Verdriet en dankbaarheid gaan samen 
nu we afscheid nemen van

Louis GHESQUIERE
echtgenoot van Rita DELBEKE

Dierenarts 
Licentiaat in de zoötechniek

Erevoorzitter Menvereniging Phaeton
Bestuurslid Koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen

Past-President en lid van Rotary Izegem
Paul Harris Fellow

Lid van vele verenigingen

geboren op 26 december 1933 te Geluwe 
en omringd door zijn familie thuis rustig van ons heengegaan 

op 25 augustus 2021 te Sint-Eloois-Winkel.

Samen met familie en vrienden willen we Louis 
nog een laatste keer liefdevol omringen 

tijdens de uitvaartplechtigheid 
op zaterdag 28 augustus 2021, 

te volgen via livestreaming vanaf 12.30 uur 
op https://cmorelive.be/afscheid-louis-ghesquiere

Voor een stil moment bij Louis bent u welkom 
in het funerarium Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne, 
op donderdag 26 en vrijdag 27 augustus van 16.00 tot 18.30 uur.

Omdat er liefde is
 bestaat er geen voorbij 

in alle eeuwigheid 
ben jij …
TOON HERMANS

Rita DELBEKE,  zijn vrouw,

Joris en Els GADEYNE-GHESQUIERE,  
 Helena en Wiebe, 
 Laura, 

Henk GHESQUIERE,  
 Yasmina en Quinten,  
 Michiel, 

Ann GHESQUIERE, zijn kinderen en kleinkinderen,

Zuster Pia, Marie-Louise GHESQUIERE,
Daniel (†) en Paula VANDERHAEGHE-GHESQUIERE en familie,
Jozef (†) en Clara GHESQUIERE-VALCKE en familie,
Richard (†) en Godelieve (†) VANDENBROUCKE-GHESQUIERE en familie,
Alberic (†) en Bernadette (†) VEREECKE-GHESQUIERE en familie,
Eric (†) en Thérèse CLAEYS-GHESQUIERE en familie,
Jean en Ann LINCLAU-GHESQUIERE en familie,
Cecile GHESQUIERE en familie,
Geert en Roos GHESQUIERE en familie,

Rik (†) en Sabine (†) DELBEKE-DEGRYSE en familie,
Luc en Gelly DELBEKE-WELLENS en familie,

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families GHESQUIERE-FERYN en DELBEKE-VROMAN.


