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Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

DE HEER 

Paul Vanmarcke
echtgenoot van mevrouw Ivonne Dewaele

geboren te Oudenaarde op 15 juli 1954
en thuis, omringd door zijn familie, 

overleden te Gijzelbrechtegem op 16 oktober 2018.

 Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid te nemen rond de urne tijdens de plechtigheid  

die zal plaatshebben in de St.-Mattheüskerk  
te Anzegem - Gijzelbrechtegem op

maandag 22 oktober 2018 om 10.30 uur.

Daarna volgt de bijzetting van de urne in het urneveld  
op de begraafplaats te Gijzelbrechtegem.

Gelegenheid tot condoleren na de rouwdienst.

Paul kan begroet worden in het funerarium Nuytten,
Dorpsplein 20/22 te Anzegem, iedere weekdag van 15 tot 18 uur, 

op zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten.

Dit melden u diepbedroefd:

Ivonne Dewaele,
    zijn echtgenote;                

Ward en Hilde Decuypere - Vanmarcke,
 Indra,
 Rihanna,
Heiki en An Gaillez - Vanmarcke,
 Yoni,
 Amelie,
Freek en Leen Dewaele - Vanmarcke,
 Ibe,
 Semme,

zijn kinderen en kleinkinderen;

Geert en Marleen Vanmarcke - Degrootte en familie,
Geert en Hilda Bulcaen - Vanmarcke en familie,
Johan en Hilde Vanmarcke - Peene en familie,
† André en Maria Dewaele - Ameye,
Paul en Marly Dewaele - Algoet en familie,
Hervé en Annie Baert - Dewaele en familie,

zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Vanmarcke - Compernolle en 
 Dewaele - Bauwens.

Met oprechte dank aan:

Zijn huisarts dr. Thierry de Borchgrave, 
De thuisverpleegsters van het Wit-Gele Kruis,

Directie, dokters en personeel van het 
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis te Waregem.

Rouwadres: 
Funerarium Nuytten t.a.v. familie Paul Vanmarcke

Dorpsplein 20/22, 8570 Anzegem
Online condoleren: www.funerarium-nuytten.be

Doof nu het licht en sluit je ogen  
en vergeet de strijd.

Jouw leven hier is omgevlogen, 
 maar de liefde blijft.
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