
Bedroefd, maar dankbaar voor al wat hij voor ons heeft betekend
nemen wij afscheid van

†
De heer

Hedwig Knockaert
echtgenoot van mevrouw Suzan Lievens

geboren te Zerkegem op 7 september 1946,
onverwacht overleden te Torhout op 26 december 2022.

Gewezen zaakvoerder van Knockaert & zonen bvba

_________

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
vindt plaats in de parochiekerk Sint-Vedastus te Zerkegem

op woensdag 4 januari 2023 om 10.30 uur.
De begrafenis volgt in familiekring op de begraafplaats van Jabbeke.

De familie aanvaardt de offergang als rouwbetuiging.

Een laatste groet brengen aan Hedwig kan in het funerarium 
D. Tavernier, Gistelsteenweg 329 te Jabbeke. 

Iedere dag van 16 uur tot 18.30 uur, behalve op zondag.
Op zaterdag 31 december van 16 uur tot 17 uur.

Dit melden u:

Suzan Lievens zijn echtgenote

Jan Knockaert en Hélène Noteboom
 Axelle Knockaert
 Delphine Knockaert

Hans en Els Knockaert - Verbeke
 Emiel Knockaert
	 Jozefien	Knockaert	 zijn	kinderen	en	kleinkinderen

Eric † en Godelieve Knockaert - Vanmoortel
Edgard † en Diane Lingier - Lievens
Rik en Christiane Van Acker - Lievens

 en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

   zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

Irène Dumarey zijn groottante

Isabelle Schiltz de mama van Axelle en Delphine

de families Knockaert - Tournoy en Lievens - Dumarey.

Met dank en waardering aan zijn huisarts Dr. P. Callebaut,
zijn kinesiste Ann Van Huele en Dr. Van Haecke van het AZ Delta Torhout.

Online condoleren kan op www.uitvaart-tavernier.be

Rouwadres: Familie Knockaert - Lievens; p/a:
funerarium D. Tavernier, Gistelsteenweg 329 - 8490 Jabbeke

Uitvaartverzorging D. Tavernier - Jabbeke - Oudenburg - 050 81 38 48 - www.uitvaart-tavernier.be



 

 Als je van iemand houdt
 en je bent van hem gescheiden
 kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.
 Maar dankbaarheid verandert de pijn 
 van de herinnering in stille vreugde.
  D. Bonhoeffer

 Hedwig Knockaert
 07.09.1946  -  26.12.2022


