†

Dat het Heilig Hart van Jezus overal bemind worde.
Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

Marcel Dewanckele
° 27.01.1949

† 02.08.2022

Dankbaar voor de liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen
nemen we samen afscheid van

De heer Marcel Dewanckele
echtgenoot van mevrouw Ria Jonckheere

Geboren in Torhout op 27 januari 1949 en overleden in Rumbeke op 2 augustus 2022,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Lid van verschillende verenigingen
_____________
De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden
op dinsdag 9 augustus 2022 om 10.00 uur in de kerk van Don Bosco (Don Boscoplein) in Torhout,
waarna Marcel begeleid wordt naar de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.
Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.
U kunt een laatste groet aan Marcel brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97,
elke weekdag van 17.30 tot 18.30 uur. Gesloten op zondag.

Hij is de echtgenoot van
		Ria Jonckheere

Hij is de papa en vake van
		
Joke en Filip Dewanckele – Kindt
			Jarne
			
Jana en vriend Dean
		
Elke en Kris Dewanckele – Deruwe
			Timo
			Lina
		
Silke en Davy Dewanckele – Vromman
			Rémi
			Marijn
			Emma

Hij is de zoon en schoonzoon van
		André † en Alice † Dewanckele – Vandycke
		
Daniël en Alice † Jonckheere – Tilleman – Lisette De Vlamynck

Hij is verwant aan de families
		Dewanckele – Vandycke en Jonckheere – Tilleman

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar zijn huisarts,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis,
de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rumbeke en Torhout
en allen die Marcel met genegenheid hebben omringd.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be
		

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

