
Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 

en ieder beetje dat je sterft, 
’t is vreemd, maar dat vergeet je. 

Het is je dikwijls zelf ontgaan 
je zegt: ‘ik ben wat moe’ 

maar op een keer, dan ben je 
aan je laatste beetje toe 

(Toon Hermans) 

Bedroefd, maar dankbaar  
voor wat hij voor ons en voor velen 

heeft betekend, nemen wij afscheid van 

de heer 

Fulvio Iacopucci 
weduwnaar van mevrouw Nicole Vandamme (2020) 

Geboren te Kortrijk op 1 december 1941 
en gesterkt door het Ziekensacrament 

zachtjes heengegaan te Kortrijk op 9 maart 2021. 

Vrijwilliger bij AZ Groeninge 
Scheidsrechter bij K.M.V.V. 

Wij nemen in beperkte kring afscheid  
in de Sint-Godelievekerk te Heule. 

Na de crematie krijgt papa  
zijn laatste rustplaats bij mama in het columbarium 

van de begraafplaats Hoog Kortrijk. 

Al kun je er niet bij zijn, 
wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten 
die je aan Fulvio hebt gegeven 

of van hem hebt gekregen. 

 

Fulvio is 

de vader en grootvader van 

Gianni en Tamara Iacopucci - Demeere 

Elisa Iacopucci en Egon Patteeuw 

Laura Iacopucci en Thibault Gauquie 

de broer, schoonbroer en nonkel van 

Zeffiro en Josiane Iacopucci - Vangheluwe en familie 

Bruno en Sonja Iacopucci - Nuyttens en familie 

Robert en Regine Iacopucci - Verloof en familie 

Albert en Monique Vantomme - Vandamme en familie 

Roland en Annie Lacage - Vandamme - Cyriel Wolfs 

en familie 

verwant met de families Iacopucci - Benoit 

Vandamme - Elebaut 

Wij danken zijn huisarts, 

alle medewerkers van WZC De Ruyschaert te Marke 

en AZ Groeninge Kortrijk 

voor hun steun en toegewijde zorg. 

Voor een stil moment bij Fulvio bent u welkom  
in het funerarium Bankstraat 52 Gullegem 
donderdag tussen 17 uur en 19 uur. 
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