
'n Beetje
Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje  

en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

†
Op de gezegende leeftijd van 91 jaar

overleed onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Mevrouw

Simonne Moreau
weduwe van de heer Aimé DECAESTECKER († 24-04-1976)

geboren te Langemark op 14 februari 1928
en vredevol overleden te Zonnebeke op 7 december 2019

gesterkt door het ziekensacrament.

Zij was lid van N.S.B. en Samana.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot de plechtige uitvaartmis
die zal plaats hebben in de St.-Pauluskerk te LANGEMARK 

op MAANDAG 16 DECEMBER 2019, om 10.00 uur,
waarna de bijzetting van Simonne in de familiegrafkelder

op de begraafplaats te Langemark.

Bijeenkomst en gelegenheid tot afscheidsgroet
in de kerk vanaf 09.45 uur.

Er zal een gebedswake gelezen worden in de kapel van Zorgcentrum
St.-Jozef te Zonnebeke op vrijdag 13 december om 16.30 uur.

Er is mogelijkheid Simonne een laatste groet te brengen in
Rouwcentrum Jonckheere, iedere werkdag van 15.00 uur
tot 19.00 uur en op zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Online rouwbetuiging via: www.rouwcenter-Jonckheere.be

BLIJF HAAR IN VRIENDSCHAP GEDENKEN.

Zij was de moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van:

Joël en Sonja VANTYGHEM - DECAESTECKER

Mario en Ingrid LIVA - DECAESTECKER
Lorenzo en Lindsey LIVA - HOEKX 

Matteo en Leandro

Marc DECAESTECKER

Zij was de zus, schoonzus en tante van:

† Lucien en † Gabrielle MOREAU - CHRISTIAENS en familie
† Yvonne MOREAU en familie
† Julien en † Agnes MOREAU - VERMEERSCH en familie

† Gerard en † Laura DECAESTECKER - MAES en familie
† Lucien DECAESTECKER

De families MOREAU - DEKEIREL
DECAESTECKER - MAES

Met dank en waardering aan:

De dokters van Artsenhuis “De Linde” te Langemark
Haar thuisverpleging Marie-Jeanne, Sari en Annelies
De directie en het personeel van

Zorgcentrum Sint-Jozef te Zonnebeke.

Rouwadres:

8920 Langemark, Boezingestraat 115.

Drukkerij D. Tant - Lefever, Poelkapelle - 057 48 99 32
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 057 48 89 01


