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

 

 JOOST FOULON 
 

zoon van † Aurel en Liliane Foulon - Bourgois 
 
 Postbode  
 

Joost werd geboren te Izegem op 6 mei 1965.  
Na een moedig gedragen ziekte is hij, omringd door zijn familie,  
overleden in het AZ Groeninge te Kortrijk op 13 september 2022.  

_____ 

Rouwadres: 
Familie van Joost Foulon - p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be   

.

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’ 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 
OP DINSDAG 20 SEPTEMBER 2022 OM 10.30 UUR. 

 
Samenkomst aan het Rouwcentrum vanaf 10.15 uur  

Gelegenheid tot groeten na de dienst.  

Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we de as van zijn lichaam toevertrouwen 
aan de natuur op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede. 

 
Een laatste groet kan worden gebracht in het Rouwcentrum 

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

Hij leeft verder in het hart van:  
 
† Aurel FOULON - Liliane BOURGOIS - Michiel LIEVENS                                                  zijn moeder en haar partner 
 
Marc en Ria MASSCHELEIN - FOULON 
Rik en Mieke FOULON - LAGAE         zijn zus, broer, schoonzus en schoonbroer 
 
Jonas VROMAN 
Peter en Ann-Sophie VERMEERSCH - VROMAN en kinderen 
Joachim en Els VROMAN - KNOCKAERT 
Bart en Audrey VANDAMME - MASSCHELEIN en kinderen 
Tommy MASSCHELEIN 
Niels en Gwenny VAN DER CRUYSSEN - MASSCHELEIN  
 
Rien en Ingeborg FOULON - CLAEYS 
Bram en Biene TYBERGHIEN - FOULON en dochter 
Freek FOULON                             zijn neven en nichten 
 
Francky en Ann LIEVENS - DESLOOVERE en kinderen                                            de familie van Michiel 
 
De families FOULON en BOURGOIS  
 
De familie dankt allen die hem met liefde, zorg en genegenheid hebben omringd. 
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