
  

  

Het is onmogelijk
om iemand te vergeten

die zoveel gaf
om te herinneren.



  

  

Met een hart vol mooie herinneringen 
nemen we dankbaar afscheid van

Joris De Bruycker
echtgenoot van Lut Vandenberghe

Geboren te Brugge op 28 februari 1947 en 
thuis liefdevol omringd overleden op 19 maart 2023, 

gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Joris 
tijdens de uitvaartdienst die plaatsvindt in de St.-Amanduskerk te Kwaremont

op zaterdag 25 maart 2023 om 10.30 uur.

Na de dienst is er gelegenheid om de familie te groeten.

Nadien volgt de crematie en bijzetting van de urne 
in het urnenveld op de begraafplaats van Kwaremont. 

Een laatste groet aan Joris kan gebracht worden in het funerarium Nuytten,
Dorpsplein 20/22 te Anzegem van maandag tot donderdag van 15 tot 18 uur 

en op vrijdag van 15 tot 16 uur.

Rouwleiding - Funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22, Anzegem - Tel. 056 68 74 24

Dit melden u diepbedroefd:

 Lut Vandenberghe
zijn echtgenote,

 Ann De Bruycker
 Heleen De Bruycker

zijn dochters,

 Frans en Mariette De Bruycker - Reynaert en familie
 Frans en † Christine Piers - De Bruycker - Marlène Verleyen en familie
 † Dirk en Nicole Vermassen - De Bruycker - Guido Sergeant en familie

 † Jordaan en † Monique De Preester - Vandenberghe en familie
 † Lucien en Maria Depourcq - Vandenberghe en familie
 Geert en Lieve Feys - Vandenberghe en familie
 † Paul en Annie Vandenberghe - De Molder en familie

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

 
 De families De Bruycker - Daeninck en Vandenberghe - Seyns.

 
Een welgemeend woord van dank aan
 iedereen die Joris een warm hart toedraagt,
 huisartsenpraktijk ‘De Oever’, in het bijzonder dr. Jan en dr. Elise,
 zijn thuisverpleegsters Caroline en Margot, 
 zijn kinesist Arthur,
 tante Nicole, nonkel Frans en tante Mariette, 
 de buren Marnic en Kathleen.
 

Rouwadres: Funerarium Nuytten
t.a.v. familie Joris De Bruycker

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

Liefde sterft niet.


