
 

Uitvaartzorg Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 –  vanhooren@dela.be 
    

 

“ Nooit vragen, nooit klagen,  
  zijn pijn in stilte dragen  
  zijn handen hebben voor ons gewerkt,  
  zijn hart heeft voor ons geklopt,  
  zijn ogen hebben ons  
  tot het laatste gezocht.” 
 

 

Diep bedroefd om het afscheid, 

maar dankbaar voor al wat wij van hem mochten ontvangen,  

melden wij u het heengaan van 
 

De heer 

Patrick Spriet 
 

echtgenoot van mevrouw Annick MOYAERT 
 

geboren te Tielt op 16 april 1955 en overleden  

in het A.Z. St. Jan, Campus H. Serruys te Oostende op 19 augustus 2022. 
 

 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 

Er is gelegenheid om Patrick een laatste groet te brengen in het funerarium Vanhooren,  

Heyvaertlaan 10 in Gistel, elke werkdag van 15 tot 18 uur. Op Zaterdag van 15 tot 17 uur. 

Op zon- en feestdagen gesloten. 

 
De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de Aula van Uitvaartzorg Vanhooren, Heyvaertlaan 10  

te Gistel op vrijdag 26 augustus 2022 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in een urnekelder  

op de begraafplaats van Westkerke. 

 

U kan ook uw medeleven betuigen op www.uitvaartzorg- vanhooren.be 

 

Rouwadres:  Gistelsesteenweg 68 – 8460 Oudenburg – Westkerke 

 

 

Bloemen noch Kransen. 

 

 
Dit melden u diep bedroefd: 
 

Zijn echtgenote: 
 

Annick MOYAERT, 

   
 

Zijn kinderen en kleinkinderen: 
  

 Tommy en Jutta SPRIET – MISSIAEN, 

Merith SPRIET, 

Tinny en Steven SPRIET – MOUTON, 

Dieuwke MOUTON, 

Aukje MOUTON, 
 

 

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 
 

Erna en Gabriël † SPRIET – SPIESSENS en familie, 

José † en Christianne SPRIET – DEWAELE en familie, 

Rita en Antoon SPRIET – NEYRINCK, 

 

Tania MOYAERT, 

Mieke en Redgy MOYAERT – DEBOYSERE en familie, 

Mike en Inge MOYAERT – DAMME en familie, 

Kevin en Joke MOYAERT – MALFAIT en familie, 

  
 

Zijn ouders en schoonouders: 
  

 Philemon † en Paula † SPRIET – LIEVROUW, 

 Marcel † en Rosa † MOYAERT – DESCHACHT, 

 
  

De families SPRIET – LIEVROUW en MOYAERT – DESCHACHT. 

 
 

Met dank en waardering aan: 
 

 zijn huisdokter,  

 zijn thuisverpleging, 

de logopedie en Oncologie van het A.Z. St. Jan te Brugge, 

vzw Klank – Bord, 

de directie en het voltallig personeel van het A.Z. St. Jan,  

campus H. Serruys te Oostende, 

speciale dank aan alle vrienden en klanten van café t’ Voorland te Westkerke  

voor alle steun en vriendschap. 


