Als tranen konden bouwen
‘s Avonds in het donker dan kijk ik
naar de maan en zie ik tussen alle
sterren jouw sterretje staan.
Het is de allermooiste.
Hij geeft het meeste licht.
En als ik heel goed kijk,
dan zie ik jouw gezicht.
Ik mis je hier beneden
en denk heel veel aan jou.
Zachtjes fluister ik naar boven
dat ik zielsveel van je hou.
Raymonde

Je liet de spoken
onder m’n bed verdwijnen
Leerde mij fietsen
rekenen en zoveel meer
Zelfs nu nog zou je voor mij
de zon laten schijnen
Dankjewel papa
voor je houden van
telkens weer
Fabienne

Lieve pépé,
Nu je niet meer bij ons bent
wordt het gemis steeds meer,
altijd helpen, altijd vrolijk
altijd welkom iedere keer weer.
We hebben nu alleen nog maar de
herinneringen, ook al zijn die fijn,
jou te missen doet nog altijd pijn.
Je was een geweldige pépé
en nog zoveel meer, bedankt voor alles
lieve pépé ... we zien elkaar later weer.
Tristan & Zannah

En herinneringen een brug
Dan klommen we de hemel in
En brachten je terug

Isidoor Bruneel
°1936 - †2021

Liefdevol aandenken aan

Isidoor Bruneel
Echtgenoot van Raymonde Mourisse
Geboren te Ieper op 23 april 1936
en thuis te Vlamertinge van ons heengegaan op 28 april 2021.
De uitvaart zal plaatsvinden in intieme kring in de Sint-Vedastuskerk te Vlamertinge.
Na de uitvaart volgt de crematie en de uitstrooiing in intieme kring op de begraafplaats te Vlamertinge.
Een stil moment bij Isidoor is mogelijk in het funerarium van Uitvaartzorg Leo,
op donderdag en vrijdag tussen 15 uur - 18 uur.

Echtgenoot van				Raymonde Mourisse
Papa en pépé van				
Fabienne Bruneel
							Tristan Vanoverbeke
							Zannah Vanoverbeke
Broer, schoonbroer en neef van		
						
						
						
						
						

† Roger en † Gisèle Gadeyne - Bruneel en familie
† Andre en † Gilberte Penninck - Bruneel en familie
† Hubert en † Ivonne Bruneel - Van Weehaeghe en familie
†André en † Agnes Bruneel - Bruneel en familie
† Joseph en Ivonne Vangaever - Bruneel en familie
Georges en Nicole Uzeel - Mourisse en familie

Verwant aan de families			

Bruneel - Mourisse

Speciale dank aan				
zijn huisdokter Jolien Pauwels, de thuisverpleging Eddy & Ilse,
						de attente buren,
						de palliatieve thuiszorg Nadine

