
 

 

 

 

 

Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar zijn huisarts,  

directie, personeel en medebewoners van het wzc “Cassiers” in Houthulst voor hun inzet en goeie zorgen.  

 

 

Rouwadres: De familie Gilbert Debruyne  

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 

 

 
Gilbert Debruyne 

 

° 26 april 1936 - † 28 juli 2019 

 



 Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje   
 en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je, 
 het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe, 
 maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe. 
 
 

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons tijdens zijn leven  
heeft omringd melden wij u het overlijden van de heer 

 

Gilbert Debruyne 
 

echtgenoot van mevrouw Monica Vermeulen 
 

geboren in Langemark op 26 april 1936  en stilletjes van ons heengegaan in Houthulst op  28 juli 2019 

 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen van Gilbert  

tijdens de uitvaartdienst op vrijdag 2 augustus 2019 om 11.00 uur 
in de aula van Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark,  

  

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

 

Aansluitend zullen we de urne bijplaatsen in het urnenveld op de begraafplaats van de Madonna. 
 

Voor een stil moment bij Gilbert bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy,  
Hooyaardstraat 23a in Langemark, van maandag t.e.m. woensdag van 15 tot 19 uur. 

 

Hij is de liefdevolle echtgenoot van: 

 

      Monica Vermeulen 

 

Hij is de vader en pépé van: 

 

      Martine Debruyne 

       Kimberly Desmet en Louis 

       Rutger Desmet 

 

      Martin Debruyne 

       Gwidon Debruyne 

 

      Maureen Debruyne en Luc Dewulf 

 

Hij is de broer en schoonbroer van: 

      Christelle Debruyne en José Vanlerberghe 

 

Hij is de dooppeter van: 

      Christelle en Rutger 

 

Delen mee in dit verdriet: 

      de families Debruyne - Dewilde en Vermeulen - Rambour 

 
 


