
Je sliep zo stil vannacht, 
de zon kon het niet weten

dat jij zo vreedzaam en zo zacht 
de ochtend zou vergeten.

JOZEF BORRY
1937 - 2022

KOPIE VERBODEN DEZE ROUWBRIEF AUTEURSRECHTERLIJK TE GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELEINDEN



Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

de heer

Jozef Borry
echtgenoot van mevrouw Maria Sinaeve (†2009)

geboren  in Zonnebeke op 30 november 1937 
en ingeslapen in Ieper op 24 februari 2022.

De plechtige rouwdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
 zal worden opgedragen in de parochiekerk van Sint-Jan-Baptist in Sint - Jan  

Ieper op dinsdag 1 maart 2022 om 10.00 uur, gevolgd door de bijzetting 
in de familiegrafkelder op het kerkhof van Sint-Jan.

De bloemblaadjes die we na de rouwdienst op de kist van Jozef 
zullen leggen betekent voor ons evenveel als een welgemeende handdruk.

Een stil moment bij Jozef is mogelijk in Rouwcenter Jonckheere, 
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark op vrijdag 25 februari van 15.00 uur tot 

19.00 uur op zaterdag 26 februari van 15.00 uur tot 17.00 uur en 
op maandag 28 februari van 15.00 uur tot 19.00 uur.

U heeft ook de mogelijkheid om uw medeleven aan de familie te betuigen via:
www.Rouwcenter-Jonckheere.be.

Dit melden u met diepe droefheid:
 Marc en Ann Borry - Claus
  Evy en Joeri
         Emiel
         Liese
  Stijn en Nathalie 
         Féline
 Luc en Els Borry - Zyde
  Kevin
  Davy
         Dieuwke
  Robin en Chloë
  Sharon en Lars
 Dirk en Martine Borry - Vansteelandt
  Didrik
  Carmen en Dieter
 Rik en Veroniek Borry - Degrave
  Sven en Valerie
         Gaëlle
                              Emylia
  Kjell en Lisa
         Giselle
  Bjarn
 zijn broer (†), zussen, schoonbroers en Schoonzussen, neven en nichten
 

 De families Borry - Bryon en Sinaeve - Pascal.
 

Een bijzonder woord van waardering en dank gaat uit naar:

  zijn huisdokter Touquet Bernard
  Thuisverplegingsteam Vieren in Merkem
  directie, verzorgend personeel en alle medebewoners 
  van W.Z.C .‘Wieltjesgracht’ in Ieper
  directie, dokters en personeel van het Jan Ypermanziekenhuis in  
  Ieper
  zijn trouwe buren en vrienden die hem een bezoekje brachten.


