Stil ging je van ons heen.
In ons hart is verdriet
en toch jij verlaat ons niet.
Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
melden wij U met stil verdriet het overlijden van

Ronny Boudrez
DE HEER

levensgezel van mevrouw Christiane Guillemin
'volksvriend'

Ronny werd geboren te Roeselare op 19 juli 1951 en is,
omringd door zijn geliefden, toch nog onverwacht overleden
in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 21 augustus 2015.

Hij leeft verder in het hart van:

Christiane Guillemin

zijn levensgezellin

Kurt en Natascha Boom - Boudrez

zijn dochter en schoonzoon

Ruben en Michèle De Backere - Boom
Kylian Boom

zijn kleinkinderen

† Rufin Boudrez en familie

Freddy en Ria Clarysse - Boudrez

zijn zus, schoonbroer, neven en nichten

Kurt en Nancy Vandevijver - Strynckx
Kimberly Vandevijver

Stephanie Vandevijver
Emily Vandevijver

de kinderen en kleinkinderen van Christiane

† René en Simonne Guillemin - Devoldere

De uitvaartdienst met eucharistieviering, waartoe u vriendelijk
wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Katharina te Sente (Sint-Katrienplein Kuurne)
op VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2015 om 10 uur.
Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.
Aansluitend volgt de crematie, waarna de urne wordt begraven
in de urnentuin op de begraafplaats te Sente, dezelfde dag om 15.30 uur.
Voor een laatste groet bent u welkom
in het funerarium DEPOORTER,
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,
elke dag van 15 tot 19 uur, op zondag van 10 tot 12 uur.
U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33
Drukhuis Balcaen, Izegem

de moeder van Christiane

† Roger Guillemin en † Pol Bruyneel

Aloïs en Christine Rigole - Guillemin en familie

Vincent en Christa Confalone - Guillemin en familie
Eddy en Christelle Rysman - Guillemin en familie

Jean-Claude en Giselle Deblaere - Guillemin en familie

de zussen, schoonbroers, neven en nichten van Christiane

De verwante families: Boudrez en Guillemin

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
zijn huisarts, Dr. Jan Vandenbroucke,
directie, dokters en personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,
zijn trouwe buren en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.

