
Bedroefd om dit heengaan, maar dankbaar voor al die mooie

herinneringen, nemen wij afscheid van

de heer

Jef ”Joseph” Dupon
Ere-onderwijzer.

Echtgenoot van mevrouw Wientje ”Ludwina” Huys

Geboren te Roeselare op 17 maart 1934,
er heel rustig en omringd door zijn dierbaren thuis overleden

op dinsdag 4 oktober 2022, gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Gewezen onderwijzer Klein Seminarie Roeselare, ”zijn college”.

Lid van diverse ornithologische verenigingen.

Lid van het Christelijk onderwijzersverbond, COV.
Lid van OKRA.

Lid van ’t Manneke uit de Mane.

Lid van de Gilde der Erepoorters Roeselare.

_________

Samen met u willen we afscheid nemen van Jef tijdens de

uitvaartliturgie, opgedragen door E.H. Renaat Desmedt, in

de H. Godelievekerk, Honzebroekstraat te Roeselare,

op woensdag 12 oktober 2022 om 10.30 uur.

Na de dienst volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de stedelijke begraafplaats Groenestraat.

Samenkomst aan de kerk en gelegenheid tot groeten vanaf 10.00 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij Jef bent u welkom in het Funerarium

Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare, elke werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,

zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur, zondag van 9.30 tot 10.30 uur.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Zijn echtgenote:

Wientje ”Ludwina” Huys

Zijn  kinderen en kleinkinderen:

Lut Dupon

Stefanie

Natasja en Amaury

Matthias en familie

Bart Dupon - Ann Huygelier

Sophie en Jasper

Valérie en Lander

Koen Dupon

Greet Dupon - Bart De Pril

Anaïs

Beatrice

Caroline

Bartholomeus

Voor altijd in het hart van:

Zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Zijn aanverwante families:

Dupon - Verbeke en Huys - Houtteman

Met warme dank aan:

Eerwaarde heer voorganger van de uitvaartdienst

Zijn huisarts

De verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis

De palliatieve zorgeenheid ”De Mantel”

De vele goede buren en trouwe vrienden

Rouwadres:

8800 Roeselare, Stadenstraat 71

Uitvaartzorg-Funerarium Lowie & Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - Tel. 051/20 42 85

In dankbare herinnering aan mijn

trouwe Schat, ons lief vake en creatieve opa.

Tot weerziens...

wij zullen je allen heel erg missen.

                                                                   Moeke


