
Een woord van dank gaat uit naar:
zijn huisartsen,

zijn thuisverpleging Francine en team,
zijn kinesist Koen,

het personeel van Familiezorg,
de dokters en personeel van AZ Delta campus Rumbeke.

Rouwcentrum Logghe, Kortemark

Marc Vanoost
° 21 mei 1947  -  † 14 april 2021



Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Marc Vanoost
echtgenoot van Marie Jeanne Demuynck

Hij is geboren in Oostende op 21 mei 1947 en is onverwacht
van ons heengegaan in Roeselare op 14 april 2021.

Landbouwer in hart en nieren
______

Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de uitvaart in beperkte familiekring plaatsvinden.

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats ‘Ter Ruste’ in Houthulst.

U kunt Marc een groet brengen t.e.m. dinsdag 20 april in rouwcentrum Logghe, 
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,

zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.

U kunt uw medeleven betuigen via www.logghe-geert.be

“Gij zond mij als boer op de wereld:

om te ploegen, te zaaien en te maaien:

ik heb het gedaan en ik was gelukkig!”

 Hij is de echtgenoot van:
  Marie Jeanne Demuynck

 Hij is de pa en opa koetje van:
  Lieve Vanoost - Joost Callebert
   Maarten en Sarah, Sien
  Liesbeth Vanoost - Björn Bouttelisier
   Jana en Dempsey, Emile en Marthe
  Anneleen Vanoost
   Manou en Stijn, Arne, Marthe
 
 Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
  Annie Vanoost - Michel Pattyn en familie
  Dirk Vanoost - Magda Maertens en familie
  Madeleine Demuynck - Roger † Decommere en familie
  Daniël Demuynck - Andrea Spruytte en familie
  Gabriël Demuynck - Oda Soete en familie
  Agnes Demuynck - Hugo † Vermeire en familie
  Anna Demuynck - Eugeen † Vermeulen en familie

 Hij is verwant aan de families:
  Vanoost - Druwé en Demuynck - Vermander
 


