
Papa,opa,

In enkele weken moesten we je verlaten
we konden uiteindelijk niet
meer met je praten ...

Die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
de papa, opa van vroeger was je niet meer

We zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet

Uitvaartcentrum Dhondt & Bockelandt - Tielt, Tel. 051 40 02 27, www.bockelandt.be



Na een leven in goedheid, vreugde en vriendschap
is van ons heengegaan

De heer

Lucien Debrabandere
echtgenoot van mevrouw Gaby Simoens

geboren in Izegem op 30 november 1927 en overleden
in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt op 5 maart 2015,

gesterkt door het ziekensacrament.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de decanale Sint-Pieterskerk,

Krommewalstraat in Tielt
 op donderdag 12 maart 2015 om 10.30 uur, 

gevolgd door de crematie en de plaatsing in de urnenkelder
op het stedelijk kerkhof.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.

Lucien kan begroet worden in het uitvaartcentrum
Dhondt & Bockelandt, Stationstraat 103 in Tielt,

elke weekdag van 15.30 uur tot 18.30 uur, op zaterdag van
15.30 uur tot 17.00 uur. Het funerarium is gesloten op zondag.

echtgenoot van: 

Gaby Simoens

papa en opa van:

Patrick en Greet Debrabandere - Vanaudenaerde
Kato
Jantine

Joost en Annemie Vanthournout - Debrabandere
Eva
Elias

broer, schoonbroer en nonkel van:

Etienne en Leen Debrabandere - Dejaeghere en familie
Marcel en Ghislaine Werbrouck - Debrabandere en familie
† José en Annie Debrabandere - Notebaert en familie
Laurent en Christiane Debrabandere - Hochepied en familie
† Omer en Agnès Vandekerckhove - Debrabandere en familie

De families Debrabandere - Glas en Simoens - Heytens

Met waardering en dank aan:
het schitterend team van artsen en verpleegkundigen van de 
dienst Intensieve Zorgen
het personeel van residentie Ampe
de huisarts

Rouwadressen: Deken Darraslaan 19 bus 11 - 8700 Tielt
Dirk Boutsstraat 3 - 8000 Brugge
Alfons De Vlaemyncklaan 39 - 8700 Tielt


