Wij zullen je missen in vele, kleine, eenvoudige dingen, iedere dag,
maar in ons hart blijf je bij ons dag en nacht.
Dit melden u:
Met stil verdriet,
maar dankbaar voor wat hij voor ons was,
nemen we afscheid van

de heer

Julien DEMUINCK
weduwnaar van mevrouw Marie-Louise GILLIOEN (†1985)
geboren te Ieper op 20 oktober 1924
en onverwacht overleden in het Woon- en Zorgcentrum “Wieltjesgracht”
te Ieper op 30 juli 2017, gesterkt door het Ziekensacrament.
Weggevoerde en werkweigeraar ‘40-’45.

Lieven en Nadine DEBAILLIE - DEMUINCK
Ronny en Régine GHYSELEN - DEMUINCK



zijn kinderen,

Steven en Nele WERBROUCK - DEBAILLIE
Warre
Nicolas en Charlotte CHRETIEN - DEBAILLIE
Mathéo
Jeroen en Stéphanie GHYSELEN - COART
Jonas en Elodie GHYSELEN - RAVAUT



zijn klein- en achterkleinkinderen,

† Gaston en † Marie-Thérèse DEVACHT - DEMUINCK en familie
Jozef en Monique DEMUINCK - SWAENEPOEL en familie

De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brielen
op zaterdag 5 augustus 2017 om 10 uur, gevolgd door de bijzetting
in de familiegrafkelder op de plaatselijke begraafplaats.

† René en † Rosa COUWYZER - GILLIOEN en familie



zijn broer, schoonzus, neven en nichten,

De families DEMUINCK - MAILLIARD - GILLIOEN - NOTREDAME.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.
Julien is opgebaard in het Funerarium Funebra, Basculestraat 6 te Ieper,
en kan er iedere werkdag begroet worden tussen 15 en 19 uur.
Online condoleren kan op www.funebra-valentin.be

Rouwadres:
familie Demuinck - Gillioen
p/a Funerarium Funebra,
Basculestraat 13, 8900 Ieper

Voor de goede zorgen danken wij oprecht:
Dr. Matthias Truwant, zijn huisarts
zijn behandelende artsen en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper,
het voltallig personeel van het Woon- en Zorgcentrum “Wieltjesgracht” te Ieper.

Uitvaartzorg Funebra - Valentin Lode - Basculestraat 13, 8900 Ieper - Tel. 057 20 12 82
Drukkerij Verscheure - Wijtschate - Tel. 057 44 52 50

