
 

 

 Hij leeft verder in het hart van:

 zijn echtgenote: 

  Lena VANFLETEREN,

 zijn kinderen en kleinkinderen: 

  Yves en Elke ROSSEEL - DEMUYNCK,

   Marie,

   Louis,

   Arthur,

  Bram en Sabrina DEMUYNCK - DEMEYERE,

   Saar, 

   Mona †,

   Daan,

 zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

  Edwin en Annie DEMUYNCK - DESMET en familie,

  Pol en Martine DEMUYNCK - MAES en familie,

  Staf en Marleen GOOSSENS - DEMUYNCK en familie,

  Marc en Heidi DEMUYNCK - VERSCHAVE en familie,

  Guido en Bernadette VANFLETEREN - DESMET en familie,

  Geert en Gudrun BOURGOIS - VANFLETEREN en familie,

 De families DEMUYNCK - MICHELS en VANFLETEREN - VANSTECHELMAN.

 Voor de goede zorgen danken wij:

 de dokters en het personeel van het 2de verdiep AZ Delta te Roeselare, 

 het team van thuisverpleging “Met een hart” 

 en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.
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Wie een schoon leven heeft geleid
en geluk gaf aan anderen

sterft nooit helemaal.

Met heel veel verdriet melden wij u het overlijden vanDe heerJan Demuynck
liefdevolle echtgenoot, zorgzame vader en speelse papie

Jan werd geboren te Lendelede op 29 september 1948
en is, omringd door zijn familie, rustig gestorven

te Roeselare op 17 augustus 2019.

Onderwijzer op rust

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,
afscheid te nemen van Jan tijdens de uitvaartplechtigheid 
in de Sint-Blasiuskerk aan het Dorpsplein te Lendelede 

op zaterdag 24 augustus 2019 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.

Aansluitend volgt de crematie.
Op maandag 26 augustus 2019 wordt de urne in familiekring begraven 

in de urnentuin op de gemeentelijk begraafplaats van Lendelede.

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium DEPOORTER
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

elke werkdag van 15.00 tot 19.00 uur.

Rouwadres:
Fam. Demuynck-Vanfleteren, Winkelsestraat 202, 8860 Lendelede

Digitaal condoleren op www.begrafenissendepoorter.be 


