
Zij is de moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van: 

 

 Carine en Etienne Dewilde - Vandeputte 
 

  Bart en Elke Vandeputte - Klink 

   Tobit, Marit 
 

  Wim en Annelies Vandeputte - Lignel 

   Friedl, Mads 
 

  Leen† Vandeputte 
 

  Lies en Dominique Vandeputte - Trioen 

   Isolde, Senne 

 

 Geert en Patricia Dewilde - Salomez 
 

  Sander en Anissa Dewilde - Ouail 
 

  Sara en Lorenzo Dewilde - Van Meirhaeghe 

   Ottis 

 

 

Delen mee in dit verdriet: 

 

 haar zus, broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten. 
 

 de families Brunfaut - Coghe en Dewilde - Paelinck 

 

 

 

Veel dankbaarheid en respect gaan uit naar haar huisarts  

en directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners van het  

Zorgcentrum Sint-Jozef in Zonnebeke voor hun betrokkenheid en liefdevolle zorgen.  

 
Dank aan haar buren en vrienden die haar  

met een groot en warm hart hebben gesteund en bezocht. 

 

 

 

Rouwadres:  

 De familie Esther Brunfaut  

 p/a Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 
 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Langemark 057 48 89 01 

Stil ben je van ons heengegaan 
je hebt altijd voor ons klaargestaan 

geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 
zo was je hele leven 

je was een schat voor ons allen 
je te moeten missen zal ons zwaar vallen 

 

 

Omringd door goede zorgen  

melden wij u het overlijden van 

 

Mevrouw 

 

 
echtgenote van de heer Cyrille Dewilde (†29.12.2014) 

 

Zij werd geboren in Langemark op 14 november 1927 en is  

zachtjes ingeslapen in het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke  

op zondag 10 februari 2019, gesterkt door de zegen van de kerk. 

 

 

Lid van Samana 

 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid te nemen van Esther  

tijdens de uitvaartplechtigheid die plaatsvindt op zaterdag 16 februari 2019  

om 10 uur in de parochiekerk van Sint-Juliaan in Langemark. 

 

 Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.45 uur. 

 

Aansluitend volgt de crematie waarna we in familiekring de urne een  

plaatsje geven in het urnenveld op de begraafplaats in Sint-Juliaan. 

 

Gebedswake in de kapel van het Zorgcentrum St.-Jozef in Zonnebeke  

op vrijdag 15 februari 2019 om 16.45uur. 

 

Voor een stil moment bij Esther bent u welkom in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten.  

 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.begrafenissen-jonckheere.be 


