
Vader van:

Conny en Lode Vanneste - Stols

Anja en Dries Vanneste - Verhaege

Cindy en Brecht Vanneste - Vanpoucke

Lieven en Kim Vanneste - Hooghe

Opa van:

Ruben Stols

Emma Stols en vriend Thybo

Lotte Verhaege

Hanne Verhaege

Klaas Vanpoucke

Toon Vanpoucke

Broer en nonkel van:

†Roger Vanneste en familie

Agnes en Gabriël Vanneste - Maes en familie

Robert en Monique Vanneste - Demets en familie

†Jeannine en Hendrik Vanneste - De Brabandere en familie

Zijn aanverwante families:

Vanneste - Hoflack

Met dank aan:

Zijn huisarts

De thuisverpleging

De dienst Familiezorg

De directie en het personeel van wzc Cassiers, afdeling ’Twee linden’

Allen die hem genegen waren

Rouwadres:

Familie Vanneste, p/a Gitsestraat 60, 8800 Roeselare

Uitvaartzorg-Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42 85

Ik heb lang en gelukkig geleefd,

niets gevraagd en veel gekregen,

en ben van alle goede dingen voldaan

stilletjes ter Here gegaan.

Wil samen met ons dankbaar gedenken

de heer

Gilbert Vanneste
Zoon van wijlen

Jeremias Léon Vanneste en Martha Hoflack

geboren te Staden op 16 maart 1941,

overleden in het wzc Cassiers te Houthulst op zondag 20 februari 2022,

gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de landelijke gilde Westrozebeke.

_________

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen

tijdens de uitvaartliturgie in de kerk van Sint-Bavo te Westrozebeke

op zaterdag 26 februari 2022 om 10.00 uur.

Na de dienst volgt het verstrooien van de as op de strooiweide

van de gemeentelijke begraafplaats te Westrozebeke.

Wij komen samen aan de kerk vanaf 9.45 uur.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Voor een stil moment bij Gilbert bent u welkom in het Funerarium Parmentier,

Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Dit is mogelijk tot en met donderdag 24 februari 2022.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be


