Optimistisch tot het laatste
nooit moeilijk maken voor je naasten.
Gesloopt van al je krachten
bleef je op een betere dag wachten.
Wij waren je lust en jouw leven
maar er is geen tijd meer gegeven.
Jij streed vol moed en kracht
lieve schat, rust nu maar zacht.

Patrick blijft voor altijd:

de echtgenoot van:
Janis Stevenson

de papa, schoonpapa en opa van:

Amber Debruyne en Jonathan Van Gijseghem
Jayden
Jazzmin

de zoon en schoonzoon van:

Patrick Debruyne
echtgenoot van Janis Stevenson
geboren in Ieper op 18 maart 1956 en ons
onverwacht verlaten in Ieper op 27 oktober 2021.

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van
Patrick in de aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke,
Wielewaalstraat 1A op vrijdag 5 november 2021 om 11 u 30.
U kan de uitvaartdienst ook volgen via livestream
http://ervine.be/rouwcentrum-hessel/
Stream 1
paswoord: Debruyne1956
U kunt Patrick een laatste groet brengen in het
Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00,
niet op zondag en maandag 1 november 2021.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

†Bernard Debruyne en †Yvonne Timperman - †Gerard Debruyne
†Bill Stevenson en Nancy Stevenson

de broer, schoonbroer en nonkel van:

Patricia Debruyne en Dany Blanckaert en familie
Rita Debruyne en Johan Logie en familie
Rik Debruyne en Veerle Dejaegher en familie
Carlos Debruyne en Rita Kerckhof en familie
Caroline Debruyne en Ronny Vermeersch en familie
Steve Debruyne en Isabelle Vermote en familie
Alan Stevenson en familie
Brenda Kirkland en Brian Kirkland en familie

Een bijzonder woord van dank aan:
zijn huisdokter, dr. Vanheule
Allmed thuisverpleging voor de toegewijde zorgen
zijn behandelende artsen en het personeel van het
Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper
allen die Patrick op één of andere manier vriendschap en
liefde hebben gegeven

Rouwadres:
Masscheleinlaan 5, 8900 Ieper
De uitvaart wordt verzorgd door Rouwcentrum Hessel Ieper 057/44 66 10

