
Nu voel ik dat er een diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je weer ontmoeten,
telkens weer zal ik je tegenkomen.

We zeggen veel te gauw: het is voorbij.

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.
Ik wil nog altijd grappen met je maken,
we zullen samen door het stille landschap
gaan.

Nu je mijn hart niet meer kan raken,
raak je mijn hart nog duidelijker aan.
                              (Toon Hermans)

Dirk Parmentier
1959 - 2023

Door mooie herinneringen gesterkt moeten wij afscheid nemen van

Dirk Parmentier
Zoon van Daniel Parmentier en †Simonne Maddens

geboren te Roeselare op 4 november 1959,
thuis overleden te Oostnieuwkerke op zaterdag 14 januari 2023.

De afscheidsplechtigheid rond de urne zal plaatsvinden
in de aula van Funerarium Parmentier, Gitsestraat 60 te Roeselare,

op donderdag 19 januari 2023 om 14.00 uur.

Daarna wordt de urne bijgezet op het urnenveld
van de gemeentelijke begraafplaats te Oostnieuwkerke.

Er is geen gelegenheid tot groeten in het funerarium.
Bewaar het beeld van Dirk in uw hart.

Condoleren kan op www.funerarium-parmentier.be

Zijn ouders: Daniel Parmentier - †Simonne Maddens

Zijn broers, zussen, schoonbroer, Christine Parmentier en familie
schoonzussen, neven en nichten: Luc Parmentier - Marie Jeanne Cools en familie

†Marleen Parmentier - Pol Vansteeland en familie
Geert Parmentier - Brigitte Verlinde en familie

Wij danken oprecht: Zijn huisartsen Marc en Heleen Debrabandere
Het thuisverpleegteam van Ilse Peperstraete
Zijn poetshulp Mishell
Zijn hulpvaardige buur Geert
Allen die hem genegen waren

Rouwadres: Familie Parmentier, Guido Gezellestraat 11, Oostnieuwkerke

                                                  Uitvaartzorg - Funerarium Lowie en Patrick Parmentier, Gitsestraat 60, 8800 Roeselare - 051 20 42 85
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