Deus caritas est

Luk was de zoon van
Willy (†) en Marie-Madeleine (†) De Geest- Van Den Haute

Diep bedroefd maar dankbaar
omdat hij aan zovelen zoveel heeft gegeven,
nemen we afscheid van

Kanunnik - Erevicaris

Hij was de broer van
Myriam en Tony Vergult - De Geest
Jan en Marijke De Geest - Persoone
Rita en Bernard Vuylsteke - De Geest
Marleen en Roger Heijens - De Geest
Mark en Inge De Geest - Brysens

Luk De Geest
Hij was Ome Luk van
Oudenaarde, 30 augustus 1947 - Gent, 18 juli 2018

Luk werd priester gewijd op 19 mei 1975,
was leraar biologie en godsdienst in het O.L.V.- College te Oudenaarde
en onderpastoor in de parochie HH. Simon en Judas - Gentbrugge.
Op 1 maart 1992 werd hij benoemd tot bisschoppelijk vicaris
bevoegd voor categoriale pastoraal, de caritatieve en de socioculturele sector,
missiepastoraal, pastoraal voor de derde en vierde wereld,
het bewegingsleven voor volwassenen, vreemdelingenpastoraal,
relaties met spiritualiteitsgroepen en charismatische groepen.
Tot 1 september 2010 was hij ook verantwoordelijk voor de gezinspastoraal in het bisdom Gent.
Op 3 maart 1992 werd hij benoemd tot directeur van de Diocesane Bedevaarten.
Op 1 september 2017 kreeg hij eervol ontslag als bisschoppelijk vicaris en werd hij
benoemd tot rector van het heiligdom O.L.V. van Lourdes in Oostakker.
Hij bekleedde tal van bestuurs- en voorzittersmandaten.
Zo was hij van 2010 tot 2017 voorzitter van Caritas Vlaanderen.
Hij was o.m. nog voorzitter van de vzw Orbit en stond aan de wieg van KRAS,
het netwerk van armoedebestrijdingsdiensten in Gent.
Op 12 juni 2017 werd hij voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.

Pieter en Lies, Jolien
Anneleen en Carl, Jonas, Lore en Lise
Evelien
Stijn
Hannes en Margunn, Thorben en Mikko
Katrien en Kurt, Imke en Esther
An en Karel, Willem
Kathleen, Margaux en Charlotte
Jan

De families De Geest en Van Den Haute danken:
Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent,
de jaargenoten van Luk
de dokters, verpleegkundigen en pastorale zorg van het UZ Gent.

U kunt Luk een laatste groet brengen in het mortuarium van het UZ Gent,
De Pintelaan 185 te 9000 Gent (ingang 82),
alle dagen van 14 tot 20 uur.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Baafskathedraal, Sint-Baafsplein te Gent
op vrijdag 27 juli 2018 om 10.30 uur.
Rouwbetuiging:
Gelegenheid tot groeten in de kathedraal vanaf 9.45 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de crypte van de Kanunniken
op de begraafplaats van Mariakerke.

Bisdom Gent - Bisdomplein 1 - 9000 Gent
Myriam De Geest - Fazantenlaan 9 - 9250 Waasmunster
www.uitvaartzorgvercruyssen.be

