
 

 
 Zij is de echtgenote van

   Aurel Stevens

 Zij is de ma en oma van

   Tony en Heidi Callewaert – Stevens 
    Justen en Shauni Cardoen – Callewaert
     Milan, Miley
   Danny en Anja Stevens – Simoen en familie 
   Sandy Stevens 

 Zij is de zus, schoonzus en tante van

   Maurits † en Karin Floré – Decloedt en familie
   Willy en Jeaninne Segier – Floré en familie
   Raf en Karin Floré – Moenaert en familie
   Marie-Rose Floré en vriend Marnix 
   Kurt en Daniëlla Vandekerckhove – Floré en familie
   Johan en Rita Lamaire – Floré en familie

   Omer † en Jeaninne † Stevens – Vandeportaele en familie
   Marcel † en Raymonda † Stevens – Vanhee 
   Andre † en Annie † Stevens – Devolder en familie
   Gilbert † en Margriet † Vandersyppe – Stevens en familie
   Julien † en Irma † Deruyter – Stevens en familie 
   
 Zij is verwant aan de families

   Floré – Verduyn en Stevens – Pagie
   
 
 Veel dankbaarheid voor de liefdevolle zorg gaat uit naar haar huisarts, Ann-thuisverpleging, 
 de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
 en allen die Jacqueline met genegenheid hebben omringd. 
 

 

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

 
Wie steeds het beste in zichzelf heeft gegeven

leeft altijd voort

Mevrouw 

Jacqueline Floré
echtgenote van de heer Aurel Stevens

Geboren in Torhout op 18 augustus 1948 en
rustig overleden in Torhout op 17 november 2022.

__________________ 

De afscheidsdienst rond de urne waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in aula De Bron Oostendestraat 270 in Torhout

 op donderdag 24 november 2022 om 12.00 uur.

Na de dienst volgt de bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats “Stiltepark De Warande” in Torhout.

Er is geen mogelijkheid tot begroeting in het Rouwcentrum,
wij bewaren het beeld van Jacqueline in ons hart.

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