
GMet bijzondere dank aan zijn huisarts dr. Christien Ryckaert
maar ook aan dr. Eric Maenhout, zijn kinesiste Melina

en Lode, Simon, Tommy en Nele van thuisverpleging Mens & Zorg.

Gerard kan begroet worden in het funerarium van
Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b in Lievegem-Zomergem,

op woensdag 10 en donderdag 11 augustus, telkens van 17 uur tot 19 uur.

U bent ook welkom op de parochiale namis in dezelfde kerk
op zondag 18 september 2022 om 10.30 uur.

Graag uw correspondentie via Van de Velde Uitvaart,
t.a.v. de familie van Gerard Lataire, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem.

Van de Velde Uitvaart, Hofbouwstraat 10b - 9930 Lievegem - Tel. 09 372 73 26

Condoleren: www.funeralservices.be
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G
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar om zoveel
wat waard is om te koesteren, nemen wij afscheid van

Gerard “Chef” Lataire
echtgenoot van Jeannine Van Nieuwenhuyse

Zomergem, 27 april 1942 - 6 augustus 2022

Oprichter en drijvende kracht van Manege Den Draver.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Gerard tijdens de uitvaartliturgie 
in de parochiekerk Sint-Martinuskerk van Lievegem-Zomergem, 

op ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022 om 11 uur.
Aansluitend zal hij met zijn eigen rouwkoets met Friese paarden naar

de begraafplaats van Zomergem gebracht worden, waar wij hem
in het familiegraf te ruste zullen leggen.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.

Gerard zal altijd warmte blijven geven in de harten van

Jeannine Van Nieuwenhuyse,    zijn echtgenote;
 

Yves Lataire en Veerle Pausenberger,
 Bojan en Zenzie,
 Benno en Babette,
 Ando,

Martine Lataire en Eddy Verstraete,
 Linsey en Tim, Féline,
 Fiebe en Jonas,

Caroline Lataire en Rudi Vanhecke,
 Nelson en Hannah, Claire, Axelle,
 Maud en Sam, Nand,     ,

Lorenzo Lataire en Catiana Van Acker,
 Yokke,

 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Zijn broer, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven van de families
Lataire, Van Nieuwenhuyse, Van Hoecke en Verwulgen rouwen mee.

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar ook de sporen die je achterlaat.


