
Julien Vandepitte
        1952 - 2021



Ik ben gelukkig, ik geloof dat ik altijd geleefd heb in eenvoud van hart en waarheid.
Soy feliz, creo que siempre he vivido mi vida de una manera humilde y sencilla de corazón y verdad.

†
De heer

Julien Vandepitte
Weduwnaar van mevrouw Christa Segers † 2012.

Partner van mevrouw Leda Conde Libreros.

Geboren te Roeselare op 12 augustus 1952 en
overleden te Brugge op 12 november 2021.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Julien, 
in de basiliek van O.L.Vrouw te Dadizele op donderdag 18 november 2021 om 10 uur.

De offerande is uw blijk van medeleven.

Na de crematie wordt de as toevertrouwd aan de natuur
op de begraafplaats te Dadizele.

Laat ons het mooie beeld van Julien bewaren in onze herinnering.

Online rouwregister via www.uitvaartzorg-geldhof.be
Meevolgen plechtigheid via http://bit.do/julien-vandepitte

Rouwadres: Familie Julien Vandepitte, Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

Daphné Vandepitte
 Chloé en Matéo
          zijn dochter en kleinkinderen

Leda Conde Libreros
                        zijn partner

Victor † en Maria Vandepitte - Vanbeselaere

Noëlla Olivier
                     zijn moeder en schoonmoeder

Wilfried en Sonia Beeckaert - Vandepitte en familie
Albert en Christiane Lievens - Vandepitte en familie
Johny en Diane Lattrez - Vandepitte en familie
Johan en Francine Vandepitte - Vuylsteke en familie
Walter en Monique Vandepitte - Tyvaert en familie
Marc en Annemie Vandepitte - Lefere en familie
Geert en Anne Mie Vandepitte - Deweerdt en familie
Treesje † Vandepitte
Guido en Leen Vandepitte - Lampe en familie
Ivan en Diana Vandepitte - Devlo en familie
Hugo en Sabine Vandepitte - Vandekerckhove
Patrick en Annemie Mahieu - Vandepitte en familie
Marc en Katrien Debeuckelaere - Vandepitte en familie
Peter en Els Rousseau - Vandepitte en familie

Jean-Pierre en Sonja Vanooteghem - Segers en familie
                 zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Vandepitte - Vanbeselaere en Segers - Olivier

Met dank aan iedereen die Julien een warm hart toedroeg.


