Je strijd is nu gestreden.
Diepbedroefd nemen wij afscheid van je,
maar in ons hart blijf je bestaan.

Hij is de echtgenoot van:
Annie DE COSTER,

Dankbaar voor al wat hij voor ons heeft betekend,
melden wij u het heengaan van

De heer

Guido Lombaert
echtgenoot van mevrouw Annie DE COSTER
geboren te Leke op 8 november 1942
en overleden in het A.Z. St.- Jan,
Campus H. Serruys te Oostende op 5 mei 2019,
gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Hij is de vader en schoonvader van:
Bart en Gwendoline LAMBERT – LOMBAERT,
Hij is de opi van:
Margot LAMBERT,
Lara LAMBERT,
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
Frans en Maria DEZUTTERE – LOMBAERT
en familie,
Julien † en Georgette DEPOORTER – DE COSTER
en familie,
André en Maria DEFLOU – DE COSTER
en familie.

Onderwijzer op rust.

Er is gelegenheid om Guido een laatste groet te brengen
in het funerarium Vanhooren, Heyvaertlaan 10 te Gistel,
elke werkdag van 16 tot 19 uur.
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Aula van Rouwcentrum Vanhooren,
Heyvaertlaan 10 te GISTEL op VRIJDAG 10 MEI 2019
om 15 uur, gevolgd door de crematie in de “Blauwe Toren”
te Brugge.
Bijeenkomst aan de Aula om 14.45 uur.

Delen mee in onze rouw:
de families LOMBAERT – VANTYGHEM
en DE COSTER – VANBELLEGHEM.
Met dank en waardering aan:
zijn huisarts, Dr. Joost Blontrock,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis,
de artsen en het voltallig personeel van het U.Z. te Gent
en het AZ St.-Jan, Campus H. Serruys te Oostende
en iedereen die hem bezoekjes, vriendschap en
genegenheid heeft geschonken.

Gelegenheid tot begroeten na de dienst.
De bijzetting van de as heeft plaats in beperkte familiekring.
Bloemen noch kransen.

Online rouwregister op www.vanhooren-ceremonies.be
Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96
info@vanhooren-ceremonies.be

