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Dit melden U met diepe droefheid :

Frans en Jacqueline DEWULF - GELDHOF
 Martino en Kristin VERHANNEMAN - DEWULF
  Julie
 Kurt en Cindy DEWULF - DEWITTE
  Thibo
 Nico en Petra DEWULF - WILLEMS
  Arancha
  Alicia

Frans en Francine DECLERCQ - DEWULF
 Kristof en Karlien DECLERCQ - VANVEUREN
  Nore

Eric en † Annie DECLERCQ - DEWULF

Eric en Carine DENYS - DEWULF
 Jeroen DENYS
 Simon DENYS haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen ;

De families BAERT - NOPPE en DEWULF - DEVROE.

Met dank aan :
 haar huisdokter,
 de directie en personeel van het WZC Sint-Vincentius te Ardooie, 
 in het bijzonder leefgroep De Bolster
 en allen die haar regelmatig een bezoekje brachten.

Omdat U voor ons goed bent geweest,
heel eenvoudig hebt geleefd,

zoveel voor ons hebt gewerkt,
is het voor ons moeilijk afscheid te nemen.

Diep bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar om al wat zij 
voor ons betekend heeft, melden wij het overlijden van

MEVROUW

Julia Baert
Echtgenote van wijlen de heer Arsène Dewulf († 1993)

Geboren te Ardooie op 31 januari 1917 en door haar familie omringd, 
rustig ingeslapen in het WZC St.-Vincentius te Ardooie op 6 juni 2019, 

gesterkt door de gebeden van de kerk.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de parochiekerk van St.-Martinus te Koolskamp 

op vrijdag 14 juni 2019 om 10 uur, 
gevolgd door de crematie en bijzetting van de urne op de begraafplaats van Ardooie.

Begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

De gebedswake wordt gehouden op donderdag 13 juni 2019 om 18 uur 
in de kapel van het WZC St.-Vincentius, Kortrijksestraat 58 te Ardooie.

Julia is opgebaard in het funerarium Denolf, Yzerbergstraat 5 te Zwevezele 
en kan er elke dag begroet worden tussen 16.30 en 18.30 uur.

WEES DE OVERLEDENE IN UW GEBEDEN INDACHTIG.


