
  De strijd heb je nimmer opgegeven zelfs toen het einde werd verwacht 
  je bleef geloven in het leven vol liefde, zorg en levenskracht. 
 
  We bewaren een liefdevolle en onuitwisbare herinnering aan 
   

  De heer   

   

  echtgenoot van mevrouw Jeannette Baute 
 

  geboren in Ieper op 1 juni 1945 en, omgeven door de warme liefde van zijn familie, stilletjes van  
  ons heengegaan in Roeselare op zaterdag 9 maart 2019, gesterkt door het Sacrament van de zieken. 

 
Samen met familie en allen die Paul genegen waren willen we hem een laatste keer  
liefdevol omringen tijdens de uitvaartplechtigheid op vrijdag 15 maart 2019 om 11uur  
in de aula van Rouwcenter Jonckheere in Langemark, Hooyaardstraat 23a. 
 

Samenkomst aan het rouwcenter vanaf 10.45 uur.  
U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst 
 

De asurn van Paul zal een liefdevol plaatsje krijgen thuis, in zijn vertrouwde omgeving.  
 

Voor een stil moment bij Paul bent u welkom in  
Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark,  
van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten. 

Ieder moment ging je een stap  
verder naar het einde. 

Elke dag werd je kracht kleiner. 
Maar als je lichaam niet meer wil 

sterf je vanzelf en wordt het stil. 
 

Hij is de liefdevolle echtgenoot van: 
 

    Jeannette Baute 
 
Hij is de vader en opa van: 
 

    Tony en Tamara Vervisch - Niville 
     Michael  

    Tonia en Stijn Vervisch - Mattheus 
     Briek  
 
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van: 
 

    Jules en Yvette† Vervisch - Baute en familie 
    Karel† en Jeannette Vervisch - Despeel en familie 
    Marcel en Maria Vervisch - Decroix en familie 
 

    Roger† en Leona Baute - Verbrugge en familie 
    Frans en Rika Baute - Desmet en familie 
 
Delen mee in dit verdriet: 
 

    de families Vervisch - Merchiers en Baute - Pattyn 



° 01.06.1945 - † 09.03.2019 

 

 

 

 

 

Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar zijn huisarts, de dokters en het personeel van de afdeling intensieve zorg 

van het AZ Delta, campus Wilgenstraat in Roeselare voor hun inzet en goeie zorgen. 

Dank aan allen die hem met een groot en warm hart hebben gesteund en bezocht. 

 

 

 
Rouwadres:   

  De familie Paul Vervisch  
  p/a Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 
 
 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.rouwcenter-jonckheere.be 

 

 
Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a, Langemark 057 48 89 01 


