Zijn aanverwante families:
Vergote en Geeraert
Met dank aan:
Zijn huisdokter en het personeel van AZ Sint-Jan Brugge
Rouwadres:
Afscheid Marc Vergote - p/a Funerarium Parmentier Gitsestraat 60 - 8800 Roeselare
Uitvaartzorg - Funerarium Lowie & Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85

Marc Vergote
°3 juni 1956

†4 maart 2022
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Hij leeft verder in de harten van:
Zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
†Fons Vergote en familie
Joseph en Lutgarde Vergote - Debruyne en familie
†Greta en Paul Vergote - Franchoo en familie
Luc en Marja Vergote - Crabbe en familie
Hilde en Christian Vergote - Vincke en familie
Zijn dochter:
Barbara Vergote - Thierry Vanderbiest en kinderen
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