
VOORZIJDE 

 

Luc 

‘Ik heb een mooi leven gehad. 
Ik zou het nooit anders gewild hebben. 
Dankjewel.’ 

Luc Quatacker 
° 20 oktober 1950 
+ 11 augustus 2022

‘Als je me nog iets wil geven, 
dan zou ik vragen: 
sterf niet met mij, 
omhels het leven. 
Jullie mogen bedroefd zijn 
maar wanhoop niet, 
verdrink niet in een te groot verdriet.’ 

ACHTERZIJDE 

Luc leeft verder in het hart en de herinnering 
van zijn gezin: 

Marleen Roos 

Els Quatacker - Ewald Schepens 
Mauro 

Mieke Quatacker - Koen Blondeel 
Mette-Marit 
Preben  

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen 

Zijn neven en nichten 

foto Luc 

Naar de wens van Luc namen we in 
familiekring afscheid tijdens de plechtigheid 
in de Sint-Eligiuskerk van Gentbrugge. 

Zijn asurn wordt thuis met liefde omringd. 

Wij danken zijn huisarts dr. Behaeghe. 

9050 Gentbrugge, Tijl Uilenspiegelstraat 12 
9000 Gent, Holdaal 58 
9850 Landegem, Kasteellaan 32

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 
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