
Norbert Raçon
° 19 november 1950 - † 10 december 2021



Bedroefd, maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

 Norbert Raçon
echtgenoot van mevrouw Monique Anckaert

Hij is geboren in Roeselare op 19 november 1950 en is thuis in Kortemark,
omringd en gesteund door zijn familie, overleden op 10 december 2021.

Gewezen zaakvoerder Bouwbedrijf Raçon

Erevoorzitter Koninklijke Wielerclub Hand in Hand Kortemark
Voorzitter Krekebolders Kortemark

Gewezen vrijwillige brandweerman Kortemark
Lid van De Waakvlam

Lid Pijprokersclub De Krekezonen

_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben 
op zaterdag 18 december 2021 om 10.30 uur in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark.

(mondmasker verplicht)

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Na de crematie krijgt de urne van Norbert een mooi plekje bij hem thuis.

U kunt Norbert een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.

Online condoleren: www.logghe-geert.be

Een vrijblijvende gift voor ‘De Mantel’ Roeselare
kan op BE28 7755 8807 2120

met vermelding: ‘Norbert Raçon’

Hij is de echtgenoot van:

 Monique Anckaert

Hij is de pa en opa van:

 Bart en Charlotte Raçon - Bruynooghe
  Marie en Julie
 Rama en Sofie Saidi - Raçon
  Adim en Nema
 Dries en Elke Raçon - Boudt
  Warre, Wolf en Jeanne

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:

 Ludo † en Nora Verhaeghe - Raçon en familie
 Johan † en Brigitte Luyckx - Raçon

 Gery † en Rosa Madou - Anckaert en familie
 Gerard en Marie-Rose Anckaert - Deceuninck en familie
 André en Christine Anckaert - Laureyns en familie
 Cecile Anckaert en familie
 Luc en Lut Anckaert - Vandenberghe en familie
 Wim en Marie-Rose Vanderwouden - Anckaert en familie

Delen mee in dit verdriet:

 zijn tantes, neven en nichten
 de families Raçon - Sans en Anckaert - Vandamme

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar: 

 zijn huisartsen dr. Luc Vanbecelaere en dr. Stijn Casier
 zijn geneesheer-specialist dr. I. Demedts, dienst longziekten AZ Delta Rumbeke
 zijn thuisverpleging Els Declerck en team in het bijzonder zijn schoondochter Charlotte
 de palliatieve zorg, De Mantel Roeselare
 de vrienden, kennissen en familie voor de vele bezoekjes en steun

Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

Vele mooie jaren
Vele dagen van ziekte en pijn
Je hebt gestreden tot de laatste dag
Het is nu voorbij...


