
Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

de heer

André Bolle
Weduwnaar van mevrouw Godelieve Vercruysse

Geboren te Parijs op 19 april 1931,
overleden in het wzc De Oever te Oostnieuwkerke

op woensdag 11 januari 2023,
gesterkt door de ziekenzalving.

_________

Samen met u willen we afscheid nemen rond de urne van

André tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van

Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op donderdag 19 januari 2023 om 10.30 uur.

Na de dienst zal de urne worden bijgezet
op het urnenveld van de gemeentelijke begraafplaats

te Oostnieuwkerke.

Wij komen samen aan de aula vanaf 10.15 uur.

Gelegenheid tot afscheid nemen na de dienst.

Voor een stil moment bij André 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  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Marijke Bolle - Franky De Vlaminck
Giovani De Vlaminck - Barbara Vandenbussche

Dante en Jule
Freddy Bolle - Francine Vervenne

Koen Bolle
†Stijn Bolle

Voor altijd in het hart van:

Zijn moeder †Julie Alphonsine Lahay
Zijn adoptievader †Oscar Bolle en familie
Zijn zus †Flor

†Gerard Vandewater - †Maria Vercruysse en familie
†Gerard Vercruysse - †Rosa Buyse en familie
†André Vercruysse - †Irène Vanstaen en familie
†Odilon Vercruysse - †Abelin Vanstaen en familie

Met dank voor de goede zorgen:

De zusters van de H. Vincentius à Paulo,
in het bijzonder moeder overste †zuster Bernadette en †zuster Godelieve

Ook danken wij:

Zijn huisarts Peter Strobbe
De directie en het personeel van wzc De Oever Oostnieuwkerke
Zijn goede buren
Zijn goede vrienden Conny en Marino

Rouwadressen:

Zonnebloemstraat 21 bus 2 - 8800 Roeselare
Kasteellaan 22 - 9850 Landegem

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

Heel bijzonder, heel gewoon,

gewoon een heel bijzonder persoon.


