
Je vader blijft je vader
zo eigen en vertrouwd

je wilt hem niet graag missen
omdat je van hem houdt

maar eens dan komt de dag
dat je hem moet laten gaan

je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan. 

Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 057 48 89 01



Wij bewaren een liefdevolle en onuitwisbare herinnering aan

De heer

Daniël Storme
echtgenoot van mevrouw Jenny Debeer

geboren in Zuidschote op 26 oktober 1928 en
zachtjes ingeslapen in Reninge op 13 februari 2020.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Daniël 
tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 22 februari 2020 om 11.00 uur
 in de aula van Rouwcenter Jonckheere in Langemark, Hooyaardstraat 23a.

Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

Er is gelegenheid om de familie te groeten na de dienst.

Aansluitend zal de urne worden bijgeplaatst in het columbarium
op de begraafplaats van Bikschote.

Rouwadres: Bikschotestraat 127, 8920 Langemark

Voor een stil moment bij Daniël bent u welkom in 
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark.

Dit kan van maandag tot en met donderdag, telkens van 15 tot 19 uur.

Hij was de echtgenoot van:

 Jenny Debeer

Hij was de papa en opa van:

 Christel en Philippe Storme - Nille

  Shana en Dimitri Demuynck - Bouttelisier

   Helena en Loïc

  Kevin en Lindsey Nille - Lantsoght

   Owen en Katelijn

 Jannick en Janet Storme - Santos

  Jarne en Jelle
 
Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van:

  †Roger en †Maria Storme - Vanhove
           en familie

  †Andre en Martha Storme - Bosch
           en familie

  Norbert en Annie Debeer - Rambour
           en familie

Hij blijft verbonden met de families:

  Storme - Vallaeys en Debeer - Heughebaert

De familie dankt zijn huisarts, directie en personeel van het WZC Hof ten IJzer 
in Reninge in het bijzonder de afdeling “De Schemering”,
zijn trouwe vrienden en buren.

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


