“Ik ben zo moe na deze lange reis,
al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.”

Dit melden u met droefheid:

Verdrietig om zijn heengaan, maar dankbaar om zijn leven,
nemen wij afscheid van

de heer Georges Vanparijs
weduwnaar van mevrouw GABRIELLA DEMUYNCK († 2010)
Hij is geboren in Leke op 18 juli 1927 en is rustig,
omringd en gesteund door zijn familie, van ons heengegaan
in Koekelare op 17 december 2017,
gesterkt door de ziekenzalving.

Zijn kinderen:
Daniël en Maria GLORIEUX - VANPARIJS
Johan en Annie VANPARIJS - DEBRUYNE
Zijn klein- en achterkleinkinderen:
Eline GLORIEUX en vriend Sandrijn
Kristof † VANPARIJS
Pieter en Sofie VULSTEKE - VANPARIJS
		
Louis, Jules
Karen VANPARIJS en vriend Jeroen
Mathias VANPARIJS
Zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten:

________

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 23 december 2017 om 10.30 uur
in de St.-Martinuskerk in Koekelare.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats “De Warande” in Koekelare.

U kunt Georges een groet brengen in het rouwcentrum G. Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Roger † VANPARIJS
Jules † VANPARIJS
Georges † en Maria † VERLINDE - VANPARIJS - Solange † VANPARIJS en familie
Romain en Maria VANPARIJS - DEWULF en familie
Gerard † en Ivonne † MAES - VANPARIJS en familie
Andre † en Roza † VANPARIJS - DEPREZ en familie
Etienne † en Maria † BRUYNEEL - DEMUYNCK
Valere † en Godelieve COOL - DEMUYNCK en familie
Andre en Maria DEMUYNCK - CREVITS en familie
De families VANPARIJS - DEGADT en DEMUYNCK - DEMEDTS.
Met dank aan:
zijn huisarts dr. R. Faelens,
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC Meunyckenhof Koekelare
en allen die hem genegen waren.
Rouwadressen:
Brugse Heirweg 4, 8680 Koekelare
Carrestraat 5, 8680 Koekelare

