
Gisèle SALLIAU en Micheline FOUQUET zijn echtgenote en zijn dochter

Eveline en Reginald FOUQUET – CHAMORRE
Elke en Diederik ANNYS – RATHÉ

Amélie en Elouise
Niels en Stephanie ANNYS – SERRUYS

Keith en Oona
Bieke ANNYS

Paul FOUQUET
Nicholas FOUQUET
Axelle FOUQUET zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families FOUQUET – SALLIAU en COMMINNE – POITIER

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de aula
van crematorium Polderbos, Grintweg 120 te Oostende op vrijdag 24 september 2021 om 10.30u,

gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Bredene-Priorij, in familiekring.

Speciale dank aan huisartsenpraktijk Groenendijk, zijn thuisverpleging en het voltallige team palliatieve zorgen
van het AZ Damiaan te Oostende.

Rouwadres: familie FOUQUET – SALLIAU, Groenendijkstraat 89, 8450 Bredene              Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Afscheid met zorg Depoorter, Bredene - T. 059 32 16 91      •       Druk Devlieghere, Oudenburg - T. 059 26 67 21

Papa, Bompa, de allerliefste was jij
Een held zonder cape

Een man van weinig woorden
Altijd aan onze zij

Een man van de zee, van verhalen
Van de wereld rondvaren

Een man zo fier, zo goedgezind
Dat “wij” altijd kwam voor “ik”

Maar weet dat we je nooit zullen vergeten
En je elke dag zo hard zullen missen
Jij was diegene die ons samenhield

Die ons geleerd heeft nooit op te geven
En gewoon te genieten van alles rondom ons en het leven

Lieve Bompa, vandaag vieren we je leven. Eentje waar veel over te
vertellen is. Eentje waar je zelf zo graag over vertelde. Wat was je
fier op alles wat je hebt meegemaakt. Je hebt je ontpopt van een
prachtige, knappe, jonge man tot commando en Adjudant bij de
Marine tot de allerbeste man/vader/(over)grootvader ter wereld. Je
leven was op zee, daar kwam je tot rust. De vele verhalen die we
hoorden van je verre reizen spraken als kind en kleinkind tot de
verbeelding. Maar we hebben ook vele reizen samen gemaakt.
Brixham, Poulseur, Senonchamps en Benidorm zaten diep in je
hart, en dat heb je ook aan ons meegegeven. 
Je bent van ons heengegaan en zoals je ooit eens al lachend op een
briefje hebt geschreven “Ik ben eventjes weg, ik kom straks terug,
misschien morgen, misschien overmorgen, misschien nooit ……
Lieve Bompa, tot straks, tot morgen, tot overmorgen …..
Je bent toch maar eventjes weg.

Liefdevolle herinnering aan

De heer

Adelin FOUQUET
Echtgenoot van Gisèle Salliau

Liefdevolle vader van Eveline, Paul en Micheline

Super (over)grootvader van Elke, Niels, Bieke,

Nicholas, Axelle, Amélie, Elouise, Keith en Oona

Geboren te Oostende op 13 mei 1930 en rustig

ingeslapen in het AZ Damiaan te Oostende

op 1 september 2021.


