Gesquière Victor
Essen, 1 januari 1920 - Ingelmunster 11 november 2016
Levensbeschrijving
8/04/1945 : priester gewijd te Brugge
Leraar aan het Sint-Leocollege te Brugge. 28 augustus 1945 - 18 augustus 1949

onderpastoor Parochie Sint Vedastus ,Reningelst. 18 augustus 1949 - 29 juli 1957.
onderpastoor Parochie Sint Amandus, Wingene. 29 juli 1957 - 24 november 1971.
pastoor Parochie Sint-Bavo, Sint-Baafs-Vijve. 24 november 1971 - 12 december 2003.

KVLV Vlnr: EH Kapelaan Gesquiere Victor, EH Pastoor Delcour Eugeen, Leontine Verclyte (vrouw Omer
Gheeraert), Ida Kesteman (vrouw Camiel Minne), Alice Gheeraert (vrouw Daniel Degrauwe), ? ? , Maria
Dumon (vrouw Boudewijn Chielens), Esther Delanghe (vrouw Roger Poissonnier), Paula Soenen (vrouw
Roger Goethals), Maria Batheu (vrouw Henri Derycke), Paula Verdonck (vrouw Michel Vanrobays), Maria
Depuydt (vrouw Daniel Derycke), Maria Verdonck (vrouw Roger Heens), Gilberte Vangheluwe (??),
Blanche Decaestecker, Blanche Vangheluwe (vrouw Lucien Vangheluwe), Lucienne Ooghe (vrouw Paul
Truant), Yvonne Deraedt (vrouw Marcel Cleenewerck), Marie-Louise Bau (vrouw Cyriel Deraedt),
Madeleine (vrouw Jules Taillieu), Marie-Louise Dedeyne (Elie Barfcop)

Dubbele Huwelijksplechtigheid van
Firmin Six en Josephine Verdonck en Roger Pil en Andréa Verdonck op 25 mei 1957
(Josephine en Andréa zijn zussen)

vlnr EH Bovée Frans, EH Verdonk Gerard (oom van Josephine en Andréa) , EH Gesquiere Victor

vlnr EH Gesquiere Victor, EH Verdonk Gerard (oom van Josephine en Andréa) , EH Bovée Frans

Achter vlnr: André Houwen (Koster), August Lemahieu, Frieda Paesschesoone,
Victror Gesquiere en Felicie Verhille
Voor vlnr: Maria Lemahieu (10 j doormeter), Lena Beelprez,
Monique Lemahieu (baby), Dirk Lemahieu (peter)

Doopplechtigheid van Monique Lemahieu 1957 : Victror Gesquiere
Maria Lemahieu (10 j doormeter met hoedje), Frieda Paesschesoone

EH Kapelaan Victor Gesquiere – Bisschop Emiel Jozef De Smedt
Op de achtergrond EH Deken Jeroom Geldof van Poperinge

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.
Psalm 23
Heden keerde naar het Vaderhuis terug
EERWAARDE HEER Victor Gesquière
Zoon van de heer en mevrouw
† Julien en † Maria Gesquière - Van Mechelen
Hij werd geboren te Essen op 11 januari 1920
en is met liefdevolle zorg omringd rustig ingeslapen
in het Woon & Zorgcentrum 'Maria Rustoord'
te Ingelmunster op vrijdag 11 november 2016,
gesterkt door de ziekenzalving.
Tot priester gewijd te Brugge op 8 april 1945
was hij achtereenvolgens:
Leraar aan het Sint-Leocollege te Brugge (28 augustus 1945)
Medepastoor Sint-Vedastus parochie
te Reningelst (18 augustus 1949)
Medepastoor Sint-Amandusparochie te Wingene (29 juli 1957)
Pastoor Sint-Bavo Sint-Baafs-Vijve (24 november 1971)
Eervol ontslag als pastoor op 12 december 2003.
Dit melden u:
De families Gesquière & Van Mechelen
Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge
EH Deken, priesters en diakens van het decanaat Izegem
Wij nodigen u vriendelijk uit naar de dankmis voor zijn leven
die opgedragen wordt in de parochiekerk van
SINT-BAVO te SINT-BAAFS-VIJVE op
VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016 om 10.30 uur.
Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.10 uur.
Na de dienst begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf op de begraafplaats van Sint-BaafsVijve.
Voor een laatste groet bent u iedere dag van 15 tot 19 uur
welkom in het uitvaartcentrum SNOECK,
Bellevuestraat 24 in Izegem.
Condoleren kan ook via: www.snoeck-izegem.be
Rouwadres:
WZC Maria Rustoord - Weststraat 53 - 8770 Ingelmunster

Pastoor Gesquière wacht af
24/12/2004 om 00:00 door (DJW)
,,Ik ben doorgereden en even verder gestopt. Ik stapte uit en ging kijken hoe erg het met
Kimberley was. Het meisje zat al weer recht. Ik zag dat het niet erg was en zei dat ik naar het
rusthuis moest. Ik wacht nu af wat er verder zal gebeuren.''
Pastoor Gesquière heeft het over vier kinderen die langs de Waterstraat reden. ,,Een van de kinderen
wou linksaf. Ik reed niet vlug, vertraagde zelfs. Op een gegeven moment reed één van hen tegen mijn
wagen. Pas toen ik was doorgereden, keek ik in mijn achteruitkijkspiegel. Ik stopte en ben gaan
kijken. Voor mij was het niets ergs.''
Vluchtmisdrijf
,,Aan de mensen die erbij waren zei ik dat ik naar Ter Lembeek moest. Daar is de politie mij komen
ophalen. Ik moest een uur wachten in het kantoor en werd er ondervraagd. De agent van dienst belde
na afloop naar het parket van Kortrijk dat beval mijn rijbewijs in te trekken voor een periode van twee
weken. Ik word beschuldigd van vluchtmisdrijf.''
Afwachten
Victor Gesquière zegt de zaken rustig af te wachten. Intussen voeren buren en/of kennissen hem elke
middag naar Ter Lembeek.
,,Ik had moeten wachten op de politie. Dan was er allicht van vluchtmisdrijf geen sprake geweest. En
aan de ouders van Kimberley wil ik gerust alle onkosten vergoeden.''

Sint-Bavoparochie neemt afscheid van zijn oudpastoor
Pastorale eenheid Sint-Franciscus > Sint-Bavoparochie neemt afscheid van zijn oud-pastoor

Vrijdag 18 november werd E.H. Victor Gesquiere ten grave gedragen. Deken Herman Lecluyse uit Izegem
ging de viering voor, bijgestaan door de afgevaardigde van de bisschop, E.H. Filip Debruyne. Het werd een
waardig afscheid, afgesloten door een zeer passende poëzietekst nog geschreven door E.H. Victor
indertijd:
Avondse Kerkhofwandeling
Ik kom des avonds uit de kerk,
het is al schemerdonker.
Gedaan is ’t geestelijk priesterwerk
of toch,
‘k ga nog eens naar het wonder,
naar hen die rusten in het donker,
’t hof kringt zich
rond het kerkgebouw;
De kerk, waarin,
zij die hier liggen
bijna allen gingen, zeer getrouw,
nu rusten zij niet ver
van waar zij vroeger gingen.
Ik kan hun namen niet meer lezen,
maar ken de plaatsen
waar zij nu rusten,
ik ken de waarde
van hun aardse leven:
familie, buren, goede vrienden
als christen, trouw gebleven.
Zo is dees plaats een echte hof,
waar vele soorten bloemen bloeien,
zij sieren nu het hemels hof
wat van opzij misschien,
maar zullen daar
nu blieven groeien;
Bij ieder kerkbezoek,
bezoek ook eens uw lieve doden
op het kerkhof en bid:
“MOGEN ZIJ IN VREDE RUSTEN” V.G.

