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zijn echtgenote
Annie Byl 

Bart Poppe - Lieve Demeester

Geert Poppe - Geneviève Denon  

   Amie Poppe - Rembert Matthys

   Emile Poppe - Rhune De Baerdemaeker

zijn kinderen en kleinkinderen

danken u voor uw medeleven.



De heer

Jozef Poppe
echtgenoot van mevrouw Annie Byl 

Lid Landelijke Gilde
Lid Sint-Pietersgilde

Lid Samana

Geboren te Lovendegem op 21 maart 1943
 en rustig van ons heengegaan te Zomergem  

      op 19 december 2022, gesterkt door het       

      gebed van de Kerk, omringd en gesteund
door de liefde van zijn gezin. 

Liefdevolle herinnering aan

Beetje bij beetje moesten wij je verlaten. 

Wij konden op het laatst niet meer met je praten.

Die blik, die stilte deed vaak zo zeer, 

de vader van vroeger was je niet meer.

We zagen wel je stil verdriet 

maar helpen konden we je niet.

Je bent in je strijd tot het uiterste gegaan, 

niemand kan begrijpen wat je hebt doorstaan.

Rust nu maar zacht, je hebt het verdiend.

Je familie
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