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‘Belangrijk is niet alleen de weg die je ging, 
maar ook de sporen die je achterliet.’ 

† 
De heer 

Gilbert Vercruysse 
Echtgenoot van mevrouw Angèle Danneels 

 
Gewezen 1ste technisch sectorchef NMBS 

Lid Vriendenkring V.R.E.S.,SUST, 
De Westvlamsche Vrienden, 

Okra, KWB en Samana. 
 

Geboren te Veurne op 3 september 1934 

en op een serene, warme manier van ons heengegaan te Gent 

op 6 januari 2023, 

gesterkt door het ziekensacrament, gesteund en omringd door zijn familie. 

 
Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen  

tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Mariakerke (Mariakerkeplein) 
op zaterdag 14 januari om 11 uur. 

 
Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.30 uur in de rouwkapel van de kerk. 

 
 

Op maandag 16 januari om 14 uur geven wij, in familiekring, Gilberts as terug aan de natuur  

op de begraafplaats van Drongen. 
 
 

Een stil moment bij mijn echtgenoot, onze papa en onze opa/bompa kan in het mortuarium  

van het UZ Gent tot en met donderdag van 14 tot 20 uur na afspraak 09 332 27 00. 
 
9031 Drongen, Joannes Schinckdreef 7 
9070 Heusden, Melkwegel 8 

4553 NA Philippine (NL), Sint Pieterspolder 6 
9920 Lovendegem, Dahliastraat 5 
 

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be 

 

Gilbert is en blijft  

 

 

de lieve echtgenoot van 

  

 Angèle Danneels  

 

 

de warme papa en opa/bompa van  

 

 Marc Vercruysse - Leen Porrez 

  Lien en Tomas 

   Kaat, Noor, Fien  

  Daan en Sara 

   Amaury 

  Loes en Mathi 

   Cezar, ♥ 

  Tuur en Lien  

   Roos   

 

 Hans Vercruysse - Iris Buyse 

  Silke en Jan 
   ♥ 
  Kobe en Elisa  

 

 Patrick Vercruysse - Karla De Waele  

  Arne †  

  Laure en Mike  

   Mauro, ♥ 

  Linde  
 

Delen mee in ons verdriet:  

 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  

 de familie Vercruysse - Van Beveren 

 de familie Danneels - Rutjens. 
 

 
 

 

 

Wij danken zijn huisarts dr. Bosschem, zijn kleindochter dr. Loes Vercruysse, het Wit-Gele Kruis, 

de Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en de dokters en het personeel van het UZ Gent.  


