
Je bent er niet meer, het is voorbij.
Al wat je deed, dat was voor mij.
Je hebt veel te veel geleden.
Maar nu is je strijd gestreden.

U kan uw medeleven betuigen op www.uitvaartzorg-korenbloem.be

Rouwadres: Uitvaartzorg De Korenbloem Keibergstraat 122 8820 Torhout
Ter attentie van de familie Willy Bossant.

Met veel pijn in het hart en tegelijk diepe dankbaarheid nemen we afscheid
van een sterk en wijs man,

een fiere, hardwerkende boer,
een vader die altijd klaar stond voor zijn dochter

en een opa uit de duizend.

De heer

Willy Bossant
Echtgenoot van mevrouw Godelieve Vancoppenolle (†2017)

Geboren te Oudekapelle op 15 juni 1935 en na een wekenlange
strijd tegen corona zachtjes en omringd door zijn naasten van ons 

heengegaan in WZC Ter Luchte te Ruddervoorde op 19 december 2020.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen dient de uitvaartdienst 
helaas plaats te vinden binnen een beperkte kring van genodigden.

Daarna volgt de bijzetting op de begraafplaats van
Baliebrugge in Ruddervoorde bij zijn echtgenote Godelieve.

Eveneens door corona is er geen mogelijkheid tot groeten in het
uitvaartcentrum, bewaar het beeld van Willy in uw hart.

Hij is de papa van:

Els Bossant – Marc Van Belleghem

de opa van:

Lisa Corneillie

Sarah Corneillie

de broer, schoonbroer en nonkel van:

Maria† Bossant – André† Mesure en familie

Margaretha† Bossant – Henri† D’Ooghe en familie

Elise Bossant – Marcel Vercruysse

Omer Vancoppenolle – Denise Vanlerberghe

Maria† Vancoppenolle – Honoré Strubbe en familie

Eric Vancoppenolle – Magda Pattou

Irma Vancoppenolle – Georges Damme en familie

verwant aan de families:

Bossant – Pynseel en Vancoppenolle - Robbe

Postuum veel dank aan zijn echtgenote Godelieve Vancoppenolle,
die 50 jaar lief en leed met hem deelde en hem na zijn hartstilstand ondanks
haar eigen ziekte nog meer dan twee jaar thuis heeft verzorgd, alsook
dank aan allen die haar geholpen hebben om Willy de beste zorgen te
geven: het thuisverplegingsteam van Stefan Andries, de verzorgsters van
Familiezorg Torhout en het personeel van dagverzorgingscentrum
“De Regenboog” te Oostkamp.

Dank aan de verpleeg- en zorgkundigen, de begeleiders “wonen en
leven” en de vrijwilligers van WZC Ter Luchte te Ruddervoorde die hem
tijdens zijn laatste levensjaren met liefde en zorg hebben bijgestaan.

Dank aan de coördinerend en raadgevend arts van het WZC, Dr. Pattyn
en aan zijn huisarts Dr. Fredelinde Declerck
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