
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht ...

de heerJulien Bracke
echtgenoot van mevrouw Marie-Madeleine Blomme

Geboren te Sint-Laureins op 17 mei 1926,
rustig van ons heengegaan 

in het Woon- & Zorgcentrum Warmhof te Maldegem op 20 januari 2023.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
vindt plaats op 

zaterdag 28 januari 2023 om 9.45 uur
in de parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo te Maldegem-Kleit, gevolgd door de crematie 
en nederzetting van de urne in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats.

Samenkomst in de kerk.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de kerk.

Parochiale namis op zondag 12 februari 2023 om 10.45 uur in voornoemde kerk.

U kunt Julien een laatste groet brengen en het rouwregister tekenen in het Rouwcentrum Colmann, 
maandag, dinsdag en woensdag, telkens van 15 -18.30 uur.

Online condoleren kan via www.colmann.be

Dit melden u met droefheid:

Marie-Madeleine Blomme zijn echtgenote

Lieve en Dirk Bracke - Aerts
Katelijne en Harouna

Ismaël, Malik, Issa
Liesbet en Roberto
Sofie en Domien

Els † en Jan Bracke - De Bruycker 
Bram

Piet en Mie Bracke - Cornette
Gijs
Niels en Anoek

Cilou, Claire
Emma en Sergi

Abel

Rik en Isabel Bracke - Standaert
Maxim en Hanne

Fro, Raffa
Arno en Hannelore

Ward en Jannicq Bracke - Lateste
Femke

Fries
Bernd en Gaëtane

Nand Bracke                                                                           zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in de rouw: zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten van de families
Bracke, Blomme, Impens en De Vlieger.

Dank aan en waardering voor: de directie, het personeel en de vrijwilligers van het Woon- & Zorgcentrum Warmhof,
zijn huisarts Dr. Pieter Boudt en allen die Julien met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.
Speciale dank aan Nand voor de goede zorgen en zijn dagelijkse bezoekjes.


