
Als de hemel kleuren gaat
op 't einde van de dag,

dan zal ik aan je denken
met een knipoog en een lach.

Dan zal mijn hart zich vullen
met het mooiste wat er is.
Dan zal het even dansen

ondanks al het groot gemis.

#LIZISMOR



Voortijdig uit ons midden weggerukt, niet uit onze liefde,
nemen wij met pijn in ons hart afscheid van

DE HEER

Lionel Vandenbulcke
echtgenoot van mevrouw Rolanda Bradt

geboren in Kortrijk op 27 juli 1946 
en er overleden op 7 juni 2021, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.



De uitvaartplechtigheid zal, omwille van de geldende coronamaatregelen, 
plaatsvinden in beperkte kring in aula Memoria in Zwevegem 

op maandag 14 juni 2021 om 10 uur 
en kan live gevolgd worden via http://ervine.be/messiaen-begrafenissen-zwevegem/

kies STREAM 1 - paswoord: vandenbulcke01

Nadien volgt de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Zwevegem-Kappaert.

Een laatste groet aan Lionel kan gebracht worden in het funerarium Messiaen,
Blokellestraat 157a in Zwevegem, iedere werkdag van 15.30 tot 18.30 uur,

en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Rouwbetuigingen: Familie Lionel Vandenbulcke
p/a Begrafenissen Messiaen

Blokellestraat 157a - 8550 Zwevegem
of via www.messiaen.be



Dit melden u:

Rolanda Bradt  zijn echtgenote

Guy en Tania Vandenbulcke - Vervaeke
Angelique Vandenbulcke, Jolien
David en Melissa Vandenbulcke - Vanhoutte, Feli en Stiene
Kevin Vandenbulcke
Francesca Vandenbulcke, Yaden
Dylan Vandenbulcke  

Didier en Christel Poiré - Vandenbulcke
Sharon en Cédrick Poiré - Ponnet, Ilena
Lindsey en Kenneth Poiré - Verledens, Merel en Sep

Olivier en Nathalie Gruselle - Vandenbulcke
Gilles Gruselle
Chloé Gruselle  zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten van de families Vandenbulcke - Leyssens en Bradt - Windels.

Met onze oprechte dank aan:
de dokters en het verplegend personeel van AZ Groeninge in Kortrijk,
zijn vrienden van de Oldtimers, zijn vrienden van de zwemclub Lago Zwevegem,
Sharon voor het vervullen van zijn laatste wens, de Wensambulance uit Tongeren.


