Frans Bulcke
º 30.01.1927 - † 09.04.2018

De eik,
zal niet meer uit zijn winterslaap ontwaken.
Een rustplaats voor vogels verdwijnt.
Een plek tussen de takken
was er voor iedereen die hem vond.
Een eik zal niet meer uit zijn winterslaap ontwaken.

Uitvaartcentrum Cornelis, Alveringem - Diksmuide - Veurne-Westkust

Maar in ons hart
komt er toch weer een nieuwe lente.

Verdriet en dankbaarheid
gaan hand in hand bij het afscheid van

Echtgenoot van
Monique Vanbesien
Papa, opa en superopa van
Johan en Katrien Bulcke - Goemaere
		
Koen en Véronique Bulcke - Minet
		Sofie Bulcke

De heer

Frans Bulcke
echtgenoot van
mevrouw Monique Vanbesien
geboren in Kaaskerke op 30 januari 1927
en godvruchtig overleden in Nieuwpoort op 9 april 2018,
gesterkt door de ziekenzalving.

† Patrick Bulcke
Domien en Linda Vanbeveren - Bulcke
		
Tomas en Sanne Vanbeveren - Deberdt
			Renée
		Simon Vanbeveren
		
Astrid Vanbeveren en Tom
Broer, schoonbroer en nonkel van
† André en Monique Bulcke - Louw en familie
† Norbert en Raymonde Bulcke - Goderis en familie
Joseph en Godelieve Bulcke - Stroom en familie
Maurice Bulcke - † Elisabeth Debacker - Denise Debacker en familie
† Andre Van Hee - † Bertha Vanbesien - † Albert Zoete en familie
† Maurice en Anna Rommelaere - Vanbesien en familie
† Walter en Denise Thyvelen - Vanbesien en familie

Wij nodigen u vriendelijk uit tot de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Laurentiuskerk in Ramskapelle (Nieuwpoort)
op zaterdag 14 april 2018 om 10.30 uur.

Verwant aan de famiies
Bulcke - Vandevoorde en Vanbesien - Pollentier

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10.15 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Ramskapelle.
Voor een laatste groet aan Frans bent u iedere dag van 15 tot 18.30 uur welkom
in het ‘Uitvaartcentrum Cornelis’ in de Woumenweg 26 in Diksmuide.
Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be

Met dank en waardering aan
zijn huisarts Sabine Lecointre
directie, personeel en zusters van afdeling Viertorre van WZC Ten Anker
		
in Nieuwpoort voor hun toegewijde zorgen
8620 Ramskapelle (Nieuwpoort), Ramskapellestraat 57

