Helpen was wie je was.
Voor iedereen stond je klaar.
Dank voor alles wat je hebt gegeven
Dank voor hetgeen wij betekenden voor elkaar.

Bedroefd, maar gesterkt door mooie herinneringen,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Anny De Puydt
echtgenote van de heer Eric Bulcke
Zij is geboren in Ieper op 25 augustus 1943 en is rustig,
omringd en gesteund door haar familie, thuis in Klerken van ons heengegaan
op 3 december 2021, gesterkt door de ziekenzalving.
Lid Jong van Hart, Klerken
Lid kaartersclub De Schakel, Houthulst

_______

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 9 december 2021 om 11.30 uur
in de aula van rouwcentrum Logghe, Amersveldestraat 10 in Kortemark.
(mondmasker verplicht)
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Klerken.
U kunt Anny een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Dit melden u met stil verdriet:
Haar echtgenoot:
		

Eric Bulcke

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
		 Betty Bulcke
			
Aïcha en Bruce
		 Henk Bulcke
			
Gianni en Cynthia, ♡
			 Alessio
			 Moreno
				 Manou
		 Kris Bulcke
Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
		
		
		
		
		

Roger † en Julia Bulcke - Debusschere en familie
Willy en Annie Bulcke - Vannieuwenhuyse en familie
Robert † en Blanche Lannoo - Bulcke en familie
Luc † en Antoinette Vanparys - Bulcke en familie
Frank en Marie-Christine Devooght - Bulcke en familie

De families De Puydt - Baelen en Bulcke - Wybou.

Een woord van dank gaat uit naar:
		
		
		

haar huisartsen van praktijk ‘De Wilg’ in Esen,
haar thuisverpleging Christine, Sofie, Katrien en Els,
het personeel van Familiezorg, haar poetshulp.

