
de heer 

Eric KERCKHOF 

 
Geboren te Hulste op 26 februari 1948 

en overleden te Kortrijk op 9 december 2017 
gesterkt door het ziekensacrament. 

 
Echtgenoot van mevrouw Monique SOENENS. 

 
Gemeenteraadslid CD&V Harelbeke. 

Bestuurslid CD&V Harelbeke. 
Lid dagelijks bestuur, raad van bestuur en  

algemene vergadering CM Zuid West-Vlaanderen. 
Medeteamleider OKRA Harelbeke. 

Penningmeester beweging.net Harelbeke. 
Gewezen kantoordirecteur BACOB-bank Harelbeke. 

Voorzitter vriendenkring senioren ex-BACOB. 

 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd  
op de plechtige uitvaartdienst die plaatsvindt 

in de Sint-Salvatorkerk te Harelbeke   
op zaterdag 16 december 2017 om 12 uur. 

 
Mogelijkheid tot condoleren na de plechtigheid. 

 
Na de crematie zal de asurn bijgeplaatst worden  

in het urnenveld op het oud stedelijk kerkhof te Harelbeke. 
 
 

Er is gelegenheid om Eric een laatste groet te brengen 
in het funerarium Vercruysse, Ballingenweg te Harelbeke,  

elke werkdag tussen 16 en 18 uur. 

 

 
 
Dit melden u: 
 
Monique Soenens                   zijn echtgenote 
 
Koen en Ann Kerckhof - Lemaire 
 Lukas 
 Vic 
Andie en Marie Decock - Kerckhof 
 Lou 
 Cis 
Wim en Stefanie Kerckhof - Meerschaert 
 Gaëtan 
 Ferre 
         zijn kinderen en kleinkinderen 

 
Zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
 
De families Kerckhof - Vlaminck 
De families Soenens - Verbrugghe  
           zijn aanverwante families 
 
"De familie verontschuldigt zich bij vrienden en kennissen die, 

bij vergetelheid, geen rouwbrief ontvingen". 
 
 
 

Geen bloemen of kransen, 
maar indien u wenst uw genegenheid te uiten, 

kan u vrijblijvend een schenking doen ten voordele van 
het Fonds oncologie AZ Groeninge te Kortrijk. 

Dit kan op het rekeningnummer van de 
Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404 

met gestructureerde mededeling: ***012/1310/00963 *** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We richten een speciaal woord van dank  
voor de goede zorgen en bekommernis aan zijn huisarts  
dokter Frank Valcke, zijn tandarts dokter Freddy Claerhout  
en de directie en het personeel van AZ Groeninge te Kortrijk. 
 
 
Rouwadres: 
 Familie Kerckhof - Soenens 
 p.a. uitvaartcentrum Vercruysse 
 8530 Harelbeke, Marktstraat 47 
 
 
 
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via 
www.uitvaartcentrum-vercruysse.be. 

Uitvaartcentrum VERCRUYSSE | 056/71.23.77 | vercruysse@dela.be | Harelbeke  

http://www.uitvaartcentrum-vercruysse.be/

