
Heden is van ons heengegaan

De heer

Gerard Jacob

Weduwnaar van mevrouw Lea Malfliet
Weduwnaar van mevrouw Imelda Van Lysebetten

Geboren te Moerzeke op 10 oktober 1936
en thuis te Eksaarde overleden op 2 september 2021

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de O.L.Vrouw Hemelvaartkerk te Eksaarde op 

vrijdag 10 september 2021 om 11 uur,
gevolgd door de crematie.

De asurne van Gerard zal nadien bij zijn echtgenote Imelda
in het urnenveld op de begraafplaats van Eksaarde worden bijgezet.

U kan Gerard nog een laatste groet brengen 
in het funerarium van Rouwcentrum Baert - De Vos

Kasteeldreef  26 te Eksaarde 
op donderdag 9 september 2021 van 19 tot 20 uur.

†

Ik neem geen afscheid van de dingen.
Maar alles neemt afscheid van mij.
De wereld laat mij hulpeloos – vrij.
En wist zich uit tot schemeringen.
   (H.W.J.M. Keuls)

Dit melden u:

Geert Jacob                 zijn zoon,

Luk (†) en Magda Jacob - Cappaert, kinderen en kleinkinderen
Mark en Gerda Collier - Jacob, kinderen en kleinkinderen
Marc en Ingrid Jacob - Luypaert, kinderen en kleinkinderen
Eddie (†) en Miet Van Goethem - Jacob, kinderen en kleinkinderen
Etienne en Maureen Jacob - Debaes, kinderen en kleinkinderen
Greet Jacob, kinderen en kleinkinderen
Dirk en Helena De Wachter - Jacob, kinderen en kleinkinderen
René en Paula (†) Rooms - Malfliet, kinderen en kleinkinderen
Hubert (†) en Dianne Ost - Malfliet, kinderen en kleinkinderen
Margareta Malfliet
Marcel en Annick Van Lysebetten - Swartele, kinderen en kleinkinderen
Erik en Lutgart Mertens - Van Lysebetten, kinderen en kleinkinderen
          zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Jacob, Malfliet, Van Lysebetten, De Clercq, Sengeleng en Dierick.

Met dank aan de thuisverpleging Christien en Roos, Familiezorg, de buren,
Martine Van Herreweghe en iedereen die hem met goede zorgen omringd heeft.

Rouwcentrum Baert - De Vos
Eksaarde - Moerbeke - 09 346 80 03
www.rouwcentrumbaert-devos.be


