
Een goede echtgenoot, vader en pépé werd ons gegeven,
hij werd ons ontnomen.

Wij aanvaarden en danken om al het schone
dat wij door hem mochten ervaren.

DE HEER

Bernard Tack
echtgenoot van mevrouw Bernadette Coussement 

geboren in Zwevegem op 26 februari 1944 
en er overleden op 25 april 2020.

Lid van Okra

Volgens de richtlijnen van de overheid zal de uitvaartplechtigheid
 in strikte familiekring plaatsvinden.

Een laatste groet aan Bernard kan op afspraak (tel: 056/75 50 19)
 gebracht worden in het funerarium Messiaen, Blokellestraat 157a 

in Zwevegem, iedere weekdag van 15.30 uur tot 18.30 uur,
 op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur 

tot en met woensdag 29 april 2020.

Rouwbetuigingen: Familie Bernard Tack
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.begrafenissenmessiaen.be

Dit melden u:

Bernadette Coussement zijn echtgenote

Stephen en Darline Fieux - Tack
Lore
Lien en vriend

Lieven en Chantal Vanhessche - Tack
Lars en vriendin
Brent

Patrice en Natalie Christies - Tack
Sharon en vriend
Sarah en vriend
Talitha en vriend
Athina en vriend

zijn kinderen en kleinkinderen

† August  en † Bernice Barrezeele - Tack en familie
Erik en Marcella Dewitte - Tack en familie
Laurent en Cecile Herman - Tack en familie
Bernard en Jeannine Desauw - Tack en familie
† Eugène en Roos Vanden Heede - Tack en familie
Jan en Rita Tack - Kindts en familie
Bertrand en † Odette Deprez  - Coussement en familie
† Adolf en Mariette Blauwblomme - Coussement en familie
† Adrien en † Elisabeth Vandendriessche - Coussement en familie
Roger en Antoinette Planckaert - Coussement en familie
† Aurele en Marleen Coussement - Naessens en familie

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

De families Tack - Derycke en Coussement - Verhaeghe

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. F. Vandevelde,
de thuisverpleging,
het verplegend personeel en zijn specialisten 
van AZ Groeninge in Kortrijk.
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Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.


