
Adrien Vanmullem
10 januari 1942 - 27 maart 2020



Georgette Dewachter, zijn echtgenote;

Bart en Heidi Vanmullem - Jonckheere,

Chiara Vanmullem en vriend Martijn Ramboer,

Els en Ronny Vanmullem - Desmedt,

Jonas Desmedt en vriendin Lynn Malysse,

Jens Desmedt,

Luna Desmedt en vriend Keano Van Der Straeten,

Koen en Anneleen Vanmullem - Gekiere,

Emily-Rose Vanmullem,              zijn kinderen en kleinkinderen;

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

de families Vanmullen - Van Damme en Dewachter - Gallin

melden u het overlijden van 

De heer

Adrien Vanmullem
Echtgenoot van Georgette Dewachter

Geboren te Oudenburg op 10 januari 1942 en onverwacht

overleden in het AZ Damiaan te Oostende

op 27 maart 2020.

De uitvaartmis zal opgedragen worden in strikt beperkte familiekring,

in de Sint-Michielskerk te Roksem, op VRIJDAG 3 APRIL 2020,

gevolgd door de bijzetting in de familiekelder.

Graag dank aan spoed en IZ AZ Damiaan te Oostende.

Rouwadres:

Familie Vanmullem

p/a Uitvaart Depoorter,

Constant Permekelaan 43, 8490 Jabbeke

Online condoleren op www.uitvaartdepoorter.be

Uitvaart met zorg Depoorter - Jabbeke - T. 050 38 55 66

Druk Devlieghere - Oudenburg - T. 059 26 67 21

Nu je uit ons leven bent

weg uit ons bestaan

niemand ooit de reden kent

waarom jij moest gaan

zou het lot je leven leiden dan

zijn je wegen al bepaald

Iemand waar je zo van houdt

raak je zomaar kwijt

jouw verhalen tegen mij

zijn verleden tijd

alles is veranderd sinds

jij hier niet meer bent

Kunnen wij verder zonder jou

staat de tijd nu stil

was je nog maar even hier

is alles wat wij willen

alle vragen die we je wilden stellen

dingen waar wij nog mee zaten

weten dat wij je zullen missen

en dat wij van je houden

We lezen je naam in de sterren.

Overal waar wij gaan, zijn of staan

fluisterend horen wij jou van verre

jouw geluid, je leeft nog elke dag.


