
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER 
   Germain Vynckier 
 

echtgenoot van mevrouw Nelly Demeyere 
 

Medestichter Vynda Keukens Ingelmunster 

Lid van Vl@s 
  

Germain werd geboren te Izegem op 19 maart 1942 

en is er rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek op 25 juli 2019. 

 
 
 

 

De uitvaartdienst met eucharistieviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd 
zal plaatshebben in de Sint-Amandskerk aan het Marktplein te Ingelmunster 

op woensdag 31 juli 2019 om 10.30 uur. 

 

 De offergang geldt als rouwbetuiging aan de familie. 

   
Aansluitend volgt de crematie waarna we de urne begraven in het urnenveld  

op de begraafplaats te Ingelmunster (Ingang via Schoolstraat), 
dezelfde dag om 16.30 uur.  

 
Een laatste groet kan worden gebracht 

in het funerarium DEPOORTER, 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 

elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.  
 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 
 

Hij leeft verder in het hart van: 
 
 

zijn echtgenote:  
 

        Nelly Demeyere                                                                                                                         

 

zijn broer, zus, schoonzussen, neven en nichten 
 

        † André en Mariette Vynckier - Biesbrouck en familie 

        † Gerard Pannecoucke - Maria Vynckier - † Elias Vandenbulcke 

        † Jozef en Maria Vynckier - Maes en familie  

        Noël en Agnes Vynckier - Holvoet en familie  

 

        † Willy en Monica Demeyere - Spillebeen en familie  

 

 

  De families Vynckier - Debrabandere en Demeyere - Van Hauwaert 

 

 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 

zijn huisarts, Dr. B. Vandenbulcke, 

het thuisverplegingsteam van Griet Debrabandere,  

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

en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 

 

 

__________ 

 

Rouwadres: 

Familie van Germain Vynckier  
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 

 
 

Rust nu maar uit bij de Heer. 
Je hebt je strijd gestreden. 
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan.

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


