Dit melden u met diepe droefheid:
Ann
zijn echtgenote
Maiko
Moranne en Jennes & petekind Emma
zijn kinderen en kleinkind
Julien † en Gaby
zijn schoonouders
Fernande † en Etienne †, kinderen en kleinkinderen
Eddy en Lutgarde
Hans en Line
zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
Sue
zijn petekind
Met een speciale dank aan:
de dokters en het verplegend personeel van het AZ Maria Middelares te Gent,
in het bijzonder zijn Oncocoach Heidi,
Damien, de palliatieve verpleegkundige,
Xavier, zijn thuisverpleger.

Jacky Van Laere
1944 - 2021

Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van

Liefste bieke,
We waren een hecht koppeltje!
Dank je voor de 28 mooie jaren.
Ik moet nu verder zonder jou.
Dat wordt loodzwaar, maar je weet
wat ik je beloofd heb in ons laatste gesprekje :
dat neem ik mee voor de rest van mijn leven.
Waak over ons, geef mij de kracht
om verder te gaan in dit leven!

De heer

Jacky Van Laere

Ann
Liefste papa,
wij hadden niet zo veel woorden nodig om elkaar te verstaan. 1 blik was soms voldoende. Je was een persoon van
weinig woorden net als wij maar als we dan eens losbrandden duurden onze gesprekken uren aan een stuk.
Soms kwam dat ondeugende trekje in je naar boven. Wij
hebben ons vaak geamuseerd.
Jij hebt ons enorm veel wijsheden bijgebracht, raad gegeven, geholpen, en ons gebracht waar we nu staan. Je was
een vechter, de beste vader en grootvader voor je kleinkind die men zich gewenst kon hebben.
Je zal voor altijd onze Buffalo- beer zijn.
We zien je enorm graag lieve papa
Maiko, Moranne

echtgenoot van mevrouw Ann Bauwens
geboren te Evreux op 2 mei 1944 en in het bijzijn van zijn echtgenote overleden te Gent op 31 oktober 2021
Het afscheid heeft plaats in intieme kring.
U kan Jacky een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, Gentstraat 82 te Oudenaarde,
t.e.m. vrijdag 5 november van 16 tot 19 uur.
Vrijblijvend mag u een schenking doen aan vzw Stop Darmkanker
op volgend rekeningnummer ING BE673631016510 87
Familie Van Laere - Bauwens, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

