
Dankbaar geven wij het rijkgevulde leven van onze medebroeder

Germain (Gaspar) Depraetere
Minderbroeder - Kapucijn

terug aan de Heer van alle leven.

zoon van † Gerard Victor en † Margaretha Depraetere - Vandeburie

Germain werd geboren in Moen op 25 november 1931,
trad in bij de Kapucijnen op 15 september 1952

en werd priester gewijd op 12 juli 1959.

Hij overleed in het WZC Marialove in Heestert op 16 februari 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

De verrijzenisliturgie zal volgens de huidige coronamaatregelen 
plaatsvinden in beperkte kring, in de Sint-Eligiuskerk in Moen 

op dinsdag 23 februari 2021 om 11 uur.

Daarna wordt hij bijgezet op de begraafplaats in Moen.

Wie wil kan een laatste groet brengen aan Germain in 
het funerarium Messiaen, Verzetslaan 9 in Moen, 

iedere werkdag van 14.30 tot 16 uur en van 17.30 tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Dit melden u in dankbaarheid voor zijn leven:

Br. Adri Geerts, provinciale overste van de Vlaamse Kapucijnen  
en zijn medebroeders van de Vlaamse Provincie.

† Lionel en † Denise Coorevits - Depraetere
Hugo en Caroline Coorevits - Steeland en familie
Geert en Hilde Verhoost - Coorevits en familie

† Jacques en † Lucienne Depraetere - Laverge

† Noël en Rosa Verbrugghe - Depraetere
Herman en Sibylle Lemarcq - Verbrugghe en familie
† Brigitte Verbrugghe en familie
Christ en Hilde Verbrugghe - Deschuymer en familie

    zijn zus, neven en nichten

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. Callewaert
de directie en het personeel van het WZC Marialove in Heestert
en allen die hem af en toe een bezoekje brachten.

Rouwbetuigingen: 
Familie Germain Depraetere
p/a Begrafenissen Messiaen
Verzetslaan 9 - 8552 Moen

of Provincialaat Kapucijnen
Ossenmarkt 14 - 2000 Antwerpen

of via www.messiaen.be

MOEN -  056  300  700 BEGRAFENISSEN MESS IAEN

“Uitstekend goede en trouwe dienaar, 
(...) ga binnen in de vreugde van je Heer” 

(Mt 25,21)


