Het huis van de Heer
zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden
Psalm 23
Voor altijd thuisgekomen in Gods liefde

priester

Joseph Debaere
Jos

Dit melden u
Antoon en Madeleine Debaere - Vennin en familie
Joris en Annie Debaere - Debaets
Wilfried en Maria Debaere - Quaegebeur en familie
Paul en Marie-Thérèse Debaere - Brille en familie

Zoon van wijlen Henri en Alice Debaere - De Brabander

Jozef en Marie-Cecile Vynckier - Debaere en familie

Geboren te Wevelgem op 27 augustus 1935
priester gewijd te Kortrijk op 19 februari 1961
en gesterkt door de ziekenzalving
overleden te Kortrijk op 10 juni 2022

Guido en Lieve Debaere - Van den Heede en familie

Hij was
proost van KSA Wevelgem van 1955 tot 1976
leraar aan het Klein Seminarie Roeselare van 1963 tot 1976
medepastoor op de Sint-Bavoparochie Lauwe van 1976 tot 1989
pastoor op de Sint-Eutropiusparochie Heule van 1989 tot 2011
moderator van Federatie Heule-Bissegem van 2004 tot 2011
Dankbaar om zijn leven van inzet en toewijding
nodigen wij u uit tot de afscheidsviering
in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem
op vrijdag 17 juni 2022 om 10.30 uur.

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families Debaere - De Brabander
Monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge
E.H. Eddy Lagae, deken van Menen
De priesters en diakens van het decanaat Menen
Met bijzondere dank aan
zijn huisarts dokter L. Vanneste
de directie en medewerkers van WZC Sint-Camillus Wevelgem
de dokters en verplegend personeel van AZ Groeninge Kortrijk
iedereen die hem een warm hart toedroeg en tot steun is geweest.

Er is gelegenheid tot rouwgroet achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur.
Aansluitend krijgt Jos zijn laatste rustplaats in het familiegraf
op de gemeentelijke begraafplaats in de Menenstraat te Wevelgem.
Voor een stil moment bij priester Jos bent u welkom
in het funerarium, Caesar Gezellestraat 60 Moorsele
op dinsdag en woensdag van 17 tot 19 uur en op donderdag van 17 tot 18 uur.

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. priester Jos Debaere
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem
of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen
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