Wie vecht kan verliezen
Wie niet vecht heeft al verloren

Dit melden u :
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Met stil verdriet nemen wij afscheid van

DE HEER

Theophiel Bracke
weduwnaar van mevrouw Brigitte Basijn
geboren in Lokeren op 26 maart 1939
en overleden in Waregem op 7 februari 2018,
gesterkt door het ziekensacrament en omringd door zijn naasten.

Philip en Connie Bracke - Van Wassenhove
		 Kenny en Melanie
		 Tom en Stefanie
		Odille
Chris en Marinka Roose - Bracke
		 Kevin en Marjolijn
			 Lara en Mathis
		 Nele en Timothy
† Annick Bracke
Mario en Maika Bracke - Favere
		Febe
		Quenten
Zijn zus, schoonzus, neven en nichten.

________

† Kamiel Bracke en familie
† Roger en † Godelieve Bracke - Vanderstraete
† Willy en Elza De Ruysscher - Bracke en familie
† Noël en Huguette Schamp - Basijn en familie
† Raphaël en † Marguerite Basijn - Delange en familie

Samen met de familie nodigen wij u vriendelijk uit op de uitvaartdienst,
die plaatsvindt in de kerk van Sint-Jan de Doper in Beveren-Leie
op DINSDAG 13 FEBRUARI 2018 OM 10 UUR,
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Beveren-Leie.
Gelegenheid tot rouwgroet na de mis.
Een stil moment bij Theophiel kan
in het uitvaartcentrum De Brauwere, Grote Heerweg 310 in Desselgem,
op vrijdag en maandag van 15.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 15.30 tot 18 uur.

De familie Bracke - De Raeve
De familie Basijn - Decavel
Onze warme dankbaarheid gaat uit naar zijn thuisverpleging,
het personeel van WZC "De Meers - Steeplestraat",
de buren die steeds weer voor hem klaarstonden,
bakker Pol Deconinck die een vriend aan huis werd.
Online condoleren : www.uitvaartzorgdebrauwere.be
Rouwadres : Familie Bracke - Basijn, Bruyelstraat 33, 8531 Bavikhove

Uitvaartzorg De Brauwere - Desselgem - 056 71 72 31

Druk. Baert - Beveren-Leie

