†
Bedroefd en dankbaar,
maar wetend dat het zo goed is, nemen we afscheid van

Mevrouw

Jenny Vanoverschelde
echtgenote van de heer Maurits Decaesstecker († 2002)
Geboren in Woumen op 4 februari 1934 en rustig overleden in Torhout op 21 juni 2022,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.
Rustend Foorreiziger - Botsauto’s
Lid van de Waakvlam Kortemark
__________________

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op woensdag 29 juni 2022 om 10.00 uur
in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark.
Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 09.45 uur.
Na de dienst zal Jenny herenigd worden met haar echtgenoot Maurits
op de begraafplaats van Kortemark.
U kunt een laatste groet aan Jenny brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
elke dag van 17.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag.
U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Zij is de mama en oma van
		Danny en Isabelle Decaesstecker – Bernolet
			Elise Decaesstecker
			Louis Decaesstecker
		Yves † Schoolaert
		Brigitte † Schoolaert
		Caroline Decaesstecker
			
Maarten en Liesbet Desmet – Lefever
				Lily-Rose
			
Jonas en Charlene Casteleyn – Desmet
				Wieze, Liezl, Baziel
			
Klaas en Justine Desmet – Vandenheede
				Ozanne
			
Mathijs Desmet en Harley Deraeve
Zij is de zus, schoonzus en tante van
		Honoré † Vanoverschelde
		Maria † Vanoverschelde
		Diana † Vanoverschelde en familie
		Roger † en Nelly Vanhove – Vanoverschelde en familie
		
Edwin en Astrid Verfaillie – Vanoverschelde en familie
		
		Emiel † en Rachelle † Decaesstecker – Declerck en familie
		Jozef † en Godelieve Decaesstecker – Verhulst en familie
		Eric † en Nelly † Vandamme – Decaesstecker en familie
		Freddy † en Monique Decaesstecker – Vancraeynest en familie
Zij is verwant aan de families
		Vanoverschelde – Bamelis en Decaesstecker – Vanclooster
					
Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar Huisartsenpraktijk De Kreke,
Katelijn Vanroose van Team Thuisverpleging Kortemark,
de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
en allen die Jenny met genegenheid hebben omringd.

Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

