
 
 
 
 
 

 
       

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

 
DE HEER 

Frans Foulon     
echtgenoot van mevrouw Monique Descamps († 2014) 

 
Frans werd geboren te Kortrijk op 7 oktober 1947 

en is er, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  
in de palliatieve eenheid ‘Ten Oever’ op donderdag 14 juli 2022.   

Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 
 
 

 
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  

van Frans tijdens de uitvaartplechtigheid met eucharistieviering 
die zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Blasius  

aan het Dorpsplein te Lendelede  
op zaterdag 23 juli 2022 om 10.30 uur. 

   

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.  
 

Aansluitend wordt Frans begraven in het familiegraf  
op de begraafplaats te Lendelede.  

  

Een laatste groet kan worden gebracht 
vanaf maandag 18 juli 2022 

in het funerarium DEPOORTER,  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

 elke werkdag van 15 tot 19 uur. 
(Op donderdag 21 juli 2022 is het funerarium gesloten.) 

  

 

  
Voor altijd in het hart van:  
 

         

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:   
 

       Lia Foulon en † Albert Henno en familie  

       Rita Foulon en Jean Van Cauwenberghe en familie  

       Marie-Rose Foulon en Léon Lefebvre en familie  

       Godelieve Foulon en Jean-Paul Vandenbulcke en familie 

       Brigitte Foulon en Willy Dewulf en familie 

       Nicole Foulon en familie 

 

       Mariette Descamps en † Marc Deleplanque en familie 

       Marc Naeyaert en Vera Vantyghem en familie  

       Frans Naeyaert en Rita Verraes en familie 
  

 

zijn petekinderen:  

 
       Isabelle, Charlotte, Julie, Kenny, William en Diederik 
 

zijn verwante families:  

       Foulon - Verhaeghe en Descamps - Devlies - Naeyaert  
 
 
De familie dankt allen die hem met liefde, zorg en genegenheid hebben omringd,  
in het bijzonder zijn huisarts, het thuiszorgteam en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
en de palliatieve eenheid ‘Ten Oever’te Kortrijk.  

Rouwadres: 

Familie van Frans Foulon  
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be 

 
 
 
 

Stil ging je van ons heen,  
in ons hart is verdriet 
en toch verlaat jij ons niet… 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem (051) 31.56.67 – Lendelede (051) 30.31.33   Drukhuis Balcaen


