
Ontroerd geven wij u kennis dat mijn geliefde echtgenoot,  
onze zorgzame vader en sterke pépé van ons is heengegaan.

De Heer

Joseph DEPOORTERE
echtgenoot van Mevrouw Anne-Marie DEBOUVRIE

Geboren te Kortrijk op 12 augustus 1939. 
Thuis in familiekring overleden op 6 maart 2018, 

gesterkt door de ziekenzegening.

Lid van koor Scola Gregoriana.

Samen met de familie en allen die Joseph genegen waren 
nemen we afscheid van hem tijdens de uitvaartplechtigheid  

die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 
op zaterdag 17 maart 2018 om 10.00 uur.

U kan uw medeleven betuigen aan de familie 
vóór de plechtigheid vanaf 9.30 uur.

De rozenkrans wordt gebeden op vrijdag 16 maart om 18.00 uur in de Emmaüskapel, 
waartoe U allen ook wordt uitgenodigd.

Joseph krijgt zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Kuurne.

Dit melden u diepbedroefd:
 
Anne-Marie DEBOUVRIE zijn echtgenote; 

Steven en Katrien DEROUF-DEPOORTERE
 Julie en Alexander
  Lowie en Mathis
 Chloé
  Elias en Ella
 Melanie en Yannic

Ignace DEPOORTERE
 Marie en Ben
 Lukas

Filiep en Darline DEPOORTERE-HOUFFLYN
 Jennifer en Jeroen
 Astrid
 Andreas

Mieke DEPOORTERE zijn kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen;

† Cyriel en † Jeanne HUGELIER-DEPOORTERE en familie
† René en † Irène DEPOORTERE-PANNECOUCKE
† Hervé en † Irène DEPOORTERE-VANHEE en familie
† Jules en † Andrea DOORNAERT-DEPOORTERE en familie
Michel en Simonne BENOIT-DEPOORTERE en familie
Willy en Marie-Lou BAELEN-DEBOUVRIE en familie
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De aanverwante families DEPOORTERE-SAMAIN en DEBOUVRIE-HOLVOET.

Voor een stil moment bij Joseph bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe 
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, 
zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.

Met veel respect voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan Joseph danken wij van harte:  
Dokter Patrick Van Eeghem. 
Artsen, verpleging dagziekenhuis oncologie én mobiel palliatief team van AZ Groeninge. 
Dokter Geert Goethals.  
Thuisverpleegsters Carla en Saartje.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar: 
Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne. 
T.a.v. de familie DEPOORTERE - DEBOUVRIE 
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Uitvaartverzorging Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056 71 63 23 St-Michielsdrukkerij, Kuurne

Heer,
in woord en werk, 
in heel mijn wezen, 
zij eeuwig Uw Heilige Naam geprezen.


