Met pijn in ons hart nemen wij afscheid van
Avec tristesse nous vous faisons part du décès de

“Ik hou van mensen.”

DE HEER / MONSIEUR
Dit melden u: / Vous en font part:

Gabriel Cristian Popescu
echtgenoot van mevrouw / époux de madame
Alina Tulpan

Alina Tulpan
Thoma Popescu & Manon Degrieck

geboren te Boekarest op 22 december 1967
en thuis plots overleden te Nieuwpoort op 30 juli 2022.

zijn echtgenote / son épouse
zijn zoon en vriendin / son fils et sa partenaire

Ioan-Toma Popescu & Maria Popescu

zijn ouders / ses parents

Mihaela Fartais en zoon

né à Boekarest le 22 décembre 1967
et décédé à Nieuwpoort le 30 juillet 2022.

Mariana Veliscu

zijn zus / sa sœur
zijn schoonmoeder / sa belle-mère

Adrian Tulpan		

Uitbater / Exploiteur Proxy-Delhaize Nieuwpoort-Bad

zijn schoonvader / son beau-père

Oana Tulpan

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Orthodoxe Kerk te Pervijze, Rousdammestraat 1,
op zaterdag 6 augustus 2022 om 11 uur.
Hierna volgt de crematie en zal de as van Gabriel begraven worden
in het urnenveld op de begraafplaats van Nieuwpoort.
Er zal ook een deeltje van de as in huiselijke warmte bewaard worden.

Delen mee in het verdriet / Partagent dans notre deuil:
zijn tantes, nonkels, neven, nichten en al zijn vrienden
ses oncles, tantes, neveux, nièces et ses amis.
De families / Les familles Popescu - Tulpan

U kan Gabriel een laatste groet brengen in het Funerarium Dezutter,
Langestraat 109 - Nieuwpoort, elke werkdag van 15u tot 18u.
Un dernier hommage peut être rendu à Gabriel au Funerarium Dezutter
Langestraat 109 - Nieuwpoort, chaque jour de 15h00 à 18h00.

Les funérailles, auxquelles vous êtes conviés à assister,
auront lieu dans l’église Orthodoxe à Pervijze, Rousdammestraat 1
le samedi 6 aôut 2022 à 11h00.
Après l’incinération suivra l’enterrement des cendres au cimétière de Nieuwpoort.
Un peu de cendre sera conservée dans la chaleur familiale.

Begrafenissen Dezutter Nieuwpoort/Middelkerke/Koksijde

Druk Dewaele Nieuwpoort

Rouwadres / Adresse de deuil:

Fam. Popescu - Tulpan
p/a Uitvaartverzorging Dezutter, Langestraat 109 - 8620 Nieuwpoort
online: www.dezutter.eu

zijn schoonzus / sa belle-sœur

