We bewaren een liefdevolle en onuitwisbare herinnering aan

de heer

Firmin Beeuwsaert
echtgenoot van Elisabeth Vandewynckel
Geboren in Bikschote op 20 december 1932 en is rustig ingeslapen in Ieper
op zaterdag 30 november 2019
gesterkt door het ziekensacrament.
Voorzitter N.S.B Langemark - Poelkapelle
Lid van OKRA

Hij blijft voor altijd verder leven in het hart van:
zijn echtgenote:
		Elisabeth Vandewynckel
zijn kinderen en kleinkinderen:
		
Hilde en Henk Beeuwsaert - Bisschop
			Sarah
			Michiel
		
Jan en Christine Beeuwsaert - Gombeer
			Thomas en Margot
zijn zussen, broer, schoonbroers en schoonzussen:
†
†
		Agnes en Joseph Beeuwsaert - Lefevre en familie
†
		Jozef en Monique Beeuwsaert - Bruneel
		
Cecile en Jean Beeuwsaert - Wybo en familie
†
†
		Nelly en Ivan Beeuwsaert - Bonte

		Denise en Willy†Vandewynckel - Landuyt en familie
		Gilbert†en Anny Vandewynckel - Bekaert en familie
De plechtige rouwdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in
de Sint-Pauluskerk in Langemark op vrijdag 6 december 2019 om 10.00 uur.
Gelegenheid om de familie te groeten na de rouwdienst.

zijn aanverwante families:
		

Beeuwsaert - Tommelein en Vandewynckel - Leroy

Om hun inzet en goede zorgen danken wij oprecht:
Aansluitend volgt de crematie waarna we in familiekring de urne een plaatsje geven op
de gemeentelijke begraafplaats van Langemark.
U kan Firmin een laatste groet brengen in Rouwcenter Jonckheere,
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark,
van dinsdag t.e.m donderdag van 15:00 tot 19:00 uur.
Online rouwbetuiging via: www.rouwcenter-Jonckheere.be

zijn huisarts
thuisverpleging Veroniek en Liesbet en zijn kinesiste Els,
familiezorg,
de palliatieve eenheid van het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper,
zijn familie en de vele vrienden en buren die hem hebben gesteund en bezocht
Rouwadressen:
Diksmuidseweg 364, 8904 Boezinge
Alfons Van Heelaan 36, 8647 Lo-Reninge

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.

Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark, 057 48 89 01

