Johan blijft voor altijd
De lieve man van 					

Charlot

De fiere papa van					

Arthur en Marie

De trotse zoon en schoonzoon van			
						

† Michel en † Agnes Hiele - Spenninck
† Fernand en † Josée Bouton - Patou

De lieve broer, schoonbroer en nonkel van		
						
						
						
						

Martin en Marleen Hiele - Ingels en familie
Patrick en Martine Hiele - Denys en familie
José en Christine Hiele - Taffin en familie
Dirk en Carine Hiele - Hahn en familie
Jan en Ria Dever - Hiele en familie

						
						

Alexander en Katrien Vermeersch - Bouton en familie
Pieter en Iris Bouton - Van Loon en familie

De lieve vriend van				

zovelen

Verwant aan de families				

Hiele - Spenninck en Bouton - Patou

Wij danken iedereen die hem zorgend nabij was, bezorgd was en voor de vele steun …
Kleine Branderstraat 2a, 8908 Vlamertinge

Je liefde
Je kracht
Je warmte
Je lach
We zullen je zo missen
Iedere dag!

Johan Hiele
°1965 - †2021

Liefdevol aandenken aan

Johan Hiele
Echtgenoot van Charlot Bouton
Voorzitter feestcomité Pino Picaro
Geboren te Poperinge op 8 maart 1965 en na een kortstondige ziekte,
omringd door de warme liefde van zijn gezin, thuis zachtjes van ons heengegaan op 30 maart 2021.
Wij nemen afscheid in intieme kring van Johan in de aula van Uitvaartzorg Leo.
Wie wenst kan de dienst thuis via livestream meevolgen op maandag 5 april 2021 om 10u30.
Het volgen van de livestream verloopt via de rouwpagina van Johan op: www.uitvaartzorg-leo.be
Na de dienst krijgt Johan thuis op de Brandhoek een plaatsje.
Voor een stil moment bij Johan bent u welkom in het funerarium van Uitvaartzorg Leo,
Dikkebusseweg 37 te Ieper, van woensdag tot vrijdag van 15 tot 18 uur, op zaterdag van 14 tot 16 uur.

Jo,
Als ik het eens moeilijk heb,
toon mij dan de weg die ik moet volgen.
Geef mij een teken als ik het goed doe of juist minder goed doe.
Zo oneerlijk dat jij ons nu al moet verlaten!
Lief – warm – mooi – dapper – sterk
Dak je geirn zie, Charlie xxx

Papa,
Toen je ziek werd wisten we niet goed hoe hiermee om te gaan.
We zagen jou altijd als de hardwerkende papa
die ervoor zorgde dat wij niets te kort kwamen
en die ons leerde dat niets zomaar uit de lucht komt gevallen.
We houden van je!
Arthur en Marie t

