
Uitvaartverzorging Vanwynsberghe Wim - Kuurne - 056 71 63 23 St-Michielsdrukkerij - Kuurne

Voor een laatste groet bent u welkom in het Funerarium VANWYNSBERGHE
Sint-Michielsweg 11 te Kuurne, elke werkdag van 16 tot 18.30 uur, 
op zaterdag van 14 tot 16 uur.

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissenvanwynsberghe.be  

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding: 
zijn huisarts Dr. Marlies DEGROOTE, 
de thuisverpleegsters Katrien, Lieze, Stephi en Femke
de directie, de dokters en het personeel van het AZ Groeninge te Kortrijk, 
de vele vrienden en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd. 

Rouwadres:
Familie van de heer Gino VANMARCKE
p.a. Sint-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee

Je trotseerde storm en golven
Alleen… je had de wind niet mee



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

DE HEER

Gino VANMARCKE
echtgenoot van mevrouw Brigitte LABEEUW

Levenslustige creatieveling

Gino werd geboren te Kortrijk op 23 augustus 1956
en is er, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen 

in het AZ Groeninge op 14 september 2021.

We nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, Gino
voor een laatste keer te omringen tijdens het afscheid

die zal plaatsvinden in de aula van het Crematorium Uitzicht
Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk 

op WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021 om 11 uur.

Samenkomst aan het crematorium vanaf 10.45 uur.

Na de crematie krijgt de urne een mooie plaats
in zijn vertrouwde omgeving.

Echtgenoot van  Brigitte LABEEUW

Vader en grootvader van Jeroen en Barbara VANMARCKE - DE PAEPE 
  Ella, Anna en Lucy

 Stijn en Tine VANMARCKE - LOGGHE 
  Thieu en Stany, Suzanne, Marie-Jo en Feline

Zoon en schoonzoon van † Palmer en Agnes VANMARCKE - DECOUTERE 
 † Pierre en † Maria LABEEUW - VANHAESEBROUCK

Schoonbroer en nonkel van Roger en Odette ROOSE - LABEEUW en familie 

Verwant aan de families VANMARCKE - DECOUTERE en LABEEUW - VANHAESEBROUCK 


