
Je stond vol energie in het leven 

sterk ben je tot het eind gebleven 

vergeten doen we je niet. 

Lieve papa, rust zacht, 

we weten dat er iemand op je wacht. 

 

 

Doorheen onze droefheid zijn wij dankbaar  

voor het lang en gelukkig leven van  

 

 

De heer  

 

 

echtgenoot van mevrouw Gerarda Damme (†05.02.2017) 

 

Hij werd geboren in Vars (Fr.) op 19 mei 1924 en is  

zachtjes ingeslapen in Ieper op maandag 25 februari 2019. 

 

 

Vereremerkt in de Leopoldsorde 

Lid van Samana 

Lid van Bond Derde Leeftijd 

Lid van OKRA 

 

 

Samen met familie en allen die Maurice genegen waren willen we hem een laatste keer liefdevol  

omringen tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 2 maart 2019 om 10 uur in de parochiekerk  

van Onze-Lieve-Vrouw in Madonna-Langemark, gevolgd door bijzetting in de familiegrafkelder. 

 

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

 

Voor een stil moment bij Maurice 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 

 

 

 

 

Maurice blijft voor altijd verder leven in het hart van: 

 

 Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: 
 

  Daniël† Despeghel 
 

  Erik en Monique Despeghel - Phlypo 

   Sofie Despeghel 

    Roman, Oone 

   Valentijn Despeghel 
 

  Ria en Pascal Despeghel - Bol 

   Sylvie en Joan Maddelein - Dever 

    Joyce, Jennifer, Jason 

   Tilly en Nordau Maddelein - Hellebuyck 

    Levi 

   Julie en Sylvain Maddelein - Delemailly 

    Thomas, Cléa 

   Emilie en Benjamin Bol - Verhaeghe 
 

  Marijke en Willy Despeghel - Debruyne 

   Björn Debruyne 

    Jason, Jelle, Jens 

   Tamara en Marcellino Debruyne - De Maet 

    Mats 
 

  Marleen† Despeghel 

   Michael Maekelbergh 

   Mieke en Arne Maekelbergh - Buckens 

    Manu 
 

  Luc en Lieve Despeghel - Laurensse 

   Jolien Despeghel 

 

 Zijn zussen†, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten. 

 

 De families Despeghel - Lyphout en Damme - Vanhove  

 

Een oprecht woord van dank aan: 
 

 zijn huisarts 

 zijn thuisverpleging 

 zijn kinesist 

 Familiehulp 

 allen die hem met warme genegenheid hebben omringd 
 

 

 



°  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Langemark 057 48 89 01 


