Nooit vragend, nooit klagend, zijn pijn in stilte dragend,
hij heeft voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

†
Met stil verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor ons was,
nemen we afscheid van

De heer

Johan Coulembier
geboren in Ieper op 28 augustus 1951 en er thuis,
na een moedige strijd rustig ingeslapen op 27 juli 2017.
Stichter, voorzitter en gewezen dirigent van Koor en Orkest “Chorus”
Gewezen voorzitter van de Koninklijke Harmonie “Ypriana”
Gewezen lid van het Koninklijk St.-Niklaasmannenkoor
Houder van de Trofee voor Cultuurverdienste Stad Ieper 2003.
Hij zette zich tevens in voor verscheidene Ieperse verenigingen.

Dit melden u:
Tim en Inge Coulembier - Smedts
Hannes en Sara
Han en Siska Coulembier - Desmet
Oscar
Klaas en Tine Coulembier - Casteele
Yannis, Aaron en Nora

zijn kinderen en kleinkinderen,

† Rita Coulembier
† Andre Verbeke - Ria Coulembier - Marcel Vanhauwaert en familie
Jozef Coulembier - Francine Vandijck en familie
Johan en Rosa Vaye - Coulembier en familie
Marc en Daniella Coulembier - Buseyne en familie



zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

Claudine Thoma - Jan Vandamme

De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
vindt plaats in de kathedraal van St-Maarten en St-Niklaas
in Ieper op donderdag 3 augustus 2017 om 10.30 uur,
gevolgd door crematie en bijzetting van de urne op het urnenveld
van de stedelijke begraafplaats.
Er is gelegenheid tot condoleren na de dienst.
Johan is opgebaard in het Funerarium Funebra, Basculestraat 6 in Ieper,
en kan er iedere werkdag begroet worden tussen 15 en 19 uur,
op zaterdag tussen 15 en 17 uur, niet op zondag.

De families Coulembier en Dessein.

Wij danken oprecht:
de huisdokter,
de thuisverpleegsters,
de vele vrienden en familie, die het voor hem mogelijk maakten om thuis te blijven,
zijn werkgever “Picanol” en zijn naaste collega’s voor het wederzijds respect.

Online condoleren kan op www.funebra-valentin.be
9080 Lochristi, Dennenhof 71
8540 Deerlijk, Breestraat 51
2800 Mechelen, Berkenhofstraat 9
Uitvaartzorg Funebra - Valentin Lode - Basculestraat 13, 8900 Ieper - Tel. 057 20 12 82
Drukkerij Verscheure - Wijtschate - Tel. 057 44 52 50

