Volledig moe gestreden
In deze ongelijke strijd
Jij zou de moed zelf nooit hebben opgegeven
Maar helaas was het jouw tijd.

Correspondentie: Uitvaartcenter De Piramide,
t.a.v. familie Vermeulen - Debbaut, Hoeksken 17 te 9940 Evergem.
www.uitvaartcenterdepiramide.be
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Aandenken aan
de heer

Germain Vermeulen

echtgenoot van mevrouw Christiane Debbaut

Dit melden u:
Christiane Debbaut
zijn echtgenote,
Conny Vermeulen
Cindy en Pascal Vermeulen - Van De Genachte
zijn kinderen,
Delen mee in ons verdriet:
zijn zussen, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

Geboren te Sleidinge op 10 juni 1939 en er overleden
in het WZC Ter Hollebeke op 13 februari 2021.

De families:
Vermeulen, Debbaut, Cockuyt en De Groote.

De uitvaartplechtigheid heeft in beperkte kring plaats omwille van de huidige maatregelen.
Met oprechte dank aan zijn huisarts dr. Matthys, de thuiszorg Ann en Christel,
de behandelende artsen van het UZ te Gent alsook aan de directie en het
Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen.
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