
Jozef Parrein
3 april 1939 - 29 augustus 2022



Je sliep zo stil vannacht
de zon kon het niet weten

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

Met een stilte in ons hart nemen we afscheid van

Jozef Parrein
echtgenoot van wijlen mevrouw Elona Smagghe (†1998)

Jozef is geboren in Poelkapelle op 3 april 1939 en van ons heengegaan 
op 29 augustus 2022 in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

Lid van het herdenkingscomité Poelkapelle

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Jozef
tijdens de uitvaartplechtigheid in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Poelkapelle

op zaterdag 3 september 2022 om 10.00 uur.

Na de uitvaartplechtigheid zullen we Jozef herenigen bij zijn geliefde echtgenote
in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van Poelkapelle.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Voor een stil moment bij Jozef bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere,
Hooyaardstraat 23a in Langemark-Poelkapelle,

van dinsdag 30 augustus 2022 t.e.m. vrijdag 2 september 2022 van 15 tot 19 uur.

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

 Hij is de lieve vader, grootvader en overgrootvader van:

 Patrick en Caroline PARREIN - DINNEWETH,
 Marnick en †Gerda PARREIN - DEWICKERE en Mieke DE VOS,
         Thijs en Yentl,
                 Odette en Hermien,
 An en Patrick PARREIN -  DEVOOGDT,
         Tiebo, 
         Henri en Louise,
         Remie,

zijn kinderen, klein - achterkleinkinderen.

 
 †Agnes en Alfons PARREIN - VANNIEUWENHUYSE en familie,

 †Daniël en †Maria PARREIN - BRAECKEVELT en familie,

 †Georgette en †André PARREIN - DERAEVE en familie,

 †Maria en †Adiel PARREIN - NOPPE en familie,

 †Anaïs en †Roger PARREIN - VANNIEUWENHUYSE en familie,

 †Roger en Christiane SMAGGHE - DECROIX en Camiel DEROO en familie.

zijn zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

 Delen mee in dit verdriet
 De families PARREIN - DENYS en SMAGGHE - VANDENBROUCKE

 Onze dank en waardering voor:
 Artsenhuis “De Linde”,
 verplegend personeel “afdeling geriatrie” van het Jan Yperman Ziekenhuis,  
 zijn thuisverpleging Petra Debeer en kinesitherapie Anja Debeer,
 Familiehulp.


