
Men moet niet wenen  
om wat niet meer is,  

maar gelukkig zijn
om wat is geweest.

Georgette Vancraeyenest
29 september 1936 - 14 maart 2023



Diep bedroefd om het afscheid,  
maar dankbaar voor al wat wij  
van haar mochten ontvangen,  

melden wij u het heengaan van 

MEVROUW 

Georgette Vancraeyenest
weduwe van de heer Ivan Tack

levensgezellin van de heer Romain De Sloovere

geboren te Wortegem-Petegem op 29 september 1936 en 
en er overleden in het WZC ‘De Linde’ op 14 maart 2023.

Wij nodigen u uit om samen met ons rond de urne  
afscheid te nemen van Georgette

tijdens de plechtige rouwdienst die zal plaatshebben in de  
St.-Mattheüskerk te Gijzelbrechtegem op
dinsdag 21 maart 2023 om 10.30 uur. 

Daarna volgt de bijzetting in het urneveld  
op de begraafplaats te Gijzelbrechtegem.

Georgette kan begroet worden in het funerarium Nuytten,
Dorpsplein 20/22 te Anzegem, woensdag en donderdag van 15 tot 18 uur, 

vrijdag en zaterdag van 15 tot 17 uur. 
Gesloten op zondag.

Rouwleiding - Funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22, Anzegem - Tel. 056 68 74 24

Dit melden u:

Romain De Sloovere,   
    haar levensgezel;

† Lieven en Cindy Tack - Waegebaert,
 Yaron Tack,
 Yanissa Tack,
 Yorben Tack,
Frieda De Sloovere,
 Elyse De Sloovere en Christophe Boerjan,
Johan en Sonja Vande Casteele - De Sloovere,

haar kinderen en kleinkinderen, 
haar pluskinderen;

† Roger en † Godelieve Sobrie - Vancraeyenest en familie,
† Adolf en † Margriet Vancraeyenest - Busschaert en familie,
† Roger en † Georgette Vancraeyenest - Heggermont en familie,
† Henri en † Leona Vancraeyenest - Vercruysse en familie,

† Germain en Marie-Rose Tack - De Cabooter en familie,

Robert en † Jeanine De Sloovere - Leutenez en familie,
† André en Christiana Taelman - De Sloovere en familie,
† Etienne en Yvette De Sloovere - Dejaeghere en familie,

haar  schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten;

De families Vancraeyenest - Tack - De Sloovere

Met oprechte dank aan:
 haar huisarts dr. Kurt Fonteyne,
 de directie en het personeel van WZC ‘De Linde’ te Wortegem-Petegem.

Rouwadres: Funerarium Nuytten
t.a.v. familie Georgette Vancraeyenest

Dorpsplein 20/22, 8570 Anzegem
Online condoleren: www.funerarium-nuytten.be


