
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

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

Diegenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

De heer

Marc Vergote
geboren te Roeselare op 3 juni 1956,

is van ons heengegaan te Brugge op 4 maart 2022.

We nemen afscheid van Marc in beperkte kring
op zaterdag 12 maart 2022 om 10.00 uur

in de aula van funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare.
De as wordt verstrooid op de strooiweide van de begraafplaats van Oostnieuwkerke.

Samenkomst aan de aula vanaf 9.45 uur.

Een stil moment bij Marc kan in het funerarium,
van maandag t.e.m. donderdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Digitaal condoleren: www.funerarium-parmentier.be
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