
Jacques heeft voor altijd een speciaal plaatsje in het hart van: 

 

zijn echtgenote: 

   Carine Van Eeckhoutte 

 

zijn kinderen en kleinkinderen: 

   Evelyne en Peter Dumortier - Eeckhout 

    Jordy, Marthe, Kenji, Lyn-Irene 

   Diana en Kristof Dumortier - Bouckaert 

    Miguel, Iljano, Alexandro, Thibaut 

   David en Sharon Dumortier - Logie 

    Eloise,  

   Kevin en Dawn Marie Dumortier - Vanbrabant 

    Iben, Ilaya 

  

zijn ouders en schoonmoeder: 

   André† en Maria† Dumortier - Desnyder 

   Jérome† en Estella Van Eeckhoutte - Schier 

 

zijn broers, zus, schoonzussen, neven en nichten: 

   Willy Dumortier 

   Caroline Dumortier 

   Jean-Claude en Karine Dumortier - Verfailie en familie 

   Michiel en Sophie Dumortier - Debuck 

 

delen mee in dit verdriet: 

   de families Dumortier - Desnyder en Van Eeckhoutte - Schier. 

 

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar: 

   zijn huisarts Johan Vandenbroucke, 

   zijn thuisverpleging Wit-Gele Kruis, 

   dokters en personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. 

 

Rouwadres: 

   Papaverweg 51 - 8920 Langemark 

 
     Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a, Langemark 057 48 89 01 

 

 

 

 

 

 

Mijn lieve man, onze papa, schoonpa en opa 

uit de duizend is van ons heengegaan 

  

De heer   

 

 
   

echtgenoot van mevrouw Carine Van Eeckhoutte 

 

Hij werd geboren in Ieper op 25 juni 1958 en is  

zachtjes ingeslapen in Ieper op zondag 21 april 2019. 

  
Samen met familie en allen die Jacques genegen waren willen we hem  

een laatste keer liefdevol omringen tijdens de uitvaartplechtigheid  

op vrijdag 26 april 2019 om 10 uur in de Sint-Pauluskerk in Langemark. 

 

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven 

 te betuigen aan de familie na de dienst. 

 

Na de crematie zal de urne van Jacques een mooi plaatsje krijgen bij hem thuis in Langemark. 

 

Voor een stil moment bij Jacques 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.rouwcenter-jonckheere.be 


