
Hij leeft verder in het hart van:              zijn echtgenote:  
 

       Carine Vermeersch  

 
 zijn kinderen: 
 

       Simon Debode  

       Sarah Debode en Cyril Debosschere 

 
 zijn ouders en schoonouders:  
 

       † Etienne en † Bernice Debode - Pannecoucke 

       † Georges Vermeersch - Agnes Tack en Roger Vandekerckhove 
 
  
        
zijn broer, schoonbroer, schoonzussen en hun gezin:  
        
       Frans en Carine Debode - Dewaele  
            Evelien Debode en Benny Lammertyn, Niel en Noo 
            Stefaan Debode en Anniek Dewankele, Robbe, ... ♥ 
            Marieka Debode en Karel Dewulf, Jules en Cilou 
 
       Luc en Ria Vermeersch - Lauwers 

            Wendy Vermeersch en Waldo Hoedt, Estelle en Olivia 
            Tine Vermeersch en Kenny Declercq, Maxim  
            Elke Vermeersch en Björn Lonneville, Alicia en Chloé 
 
 
zijn verwante families:  

       Debode - Pannecoucke en Vermeersch - Tack  

 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

        zijn huisarts, Dr. Joost Vanfleteren,  

       de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  

       de familie en de vele vrienden die Marc en ons  

       in deze moeilijke periode hebben omringd en gesteund.  
 

 

   
 
 
 
 

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest 
melden wij u met intens verdriet het overlijden van  

 
DE HEER 

 
Marc Debode 

lieve echtgenoot van mevrouw Carine Vermeersch  
trotse pa van Simon en Sarah 

 
Marc werd geboren te Lendelede op 26 april 1958 
en is, na een kortstondige ziekte, rustig ingeslapen  
in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 28 juni 2019. 

 
 
 

De uitvaartdienst met eucharistieviering,  waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Blasius aan het Dorpsplein te Lendelede  

op zaterdag 6 juli 2019 om 10.30 uur. 
 
  

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur. 
  

Aansluitend volgt de crematie. 
In familiekring wordt de urne begraven  

in de urnentuin op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede. 

 
Een laatste groet kan worden gebracht vanaf dinsdag 2 juli 2019 

in het funerarium DEPOORTER,  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

 elke dag van 15 tot 19 uur. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be. 

Familie van Marc Debode 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 

               Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31 56 67 -  Lendelede, 051 30 31 33 Drukhuis Balcaen

Heel bijzonder, heel gewoon 

Gewoon een heel bijzondere man


