
Voor ik mijn ogen heb gesloten
heb ik van een avontuurlijk leven genoten
veel heb ik gezien, veel mocht ik beleven

ik heb de berg beklommen 
die jullie nog moeten gaan

de mooiste herinnering zal zijn
mijn leven met jou, dat was fijn.

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



Wij bewaren een liefdevolle en onuitwisbare herinnering aan

Mevrouw

Jacqueline Ghesquière
echtgenote van de heer Noël Dewitte

zij werd geboren in Sint-Jan (Ieper) op 28 december 1933 en 
is rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum “De Boomgaard” 

in Langemark op 14 februari 2020.

Samen met familie en vrienden willen we Jacqueline nog een laatste keer liefdevol
omringen tijdens de uitvaartplechtigheid in de aula van Rouwcenter Jonckheere, 

Hooyaardstraat 23a in Langemark.

Volgens de wens van de familie zal de uitvaartplechtigheid
 in intieme kring plaatsvinden

Aansluitend geven we de urne van Jacqueline uit ons midden en wordt ze 
begraven in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Voor een ingetogen moment van afscheid bent u welkom in
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark 

van maandag tot en met woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.

U kan ook een rouwbetuiging overbrengen via: www.rouwcenter - jonckheere.be

Rouwadres: kerkstraat 35, 8920 Langemark - Poelkapelle

Zij blijft voor altijd verder leven in de harten van:

 Dewitte Noël
haar echtgenoot

 
 †Ghesquière Michel en †Platteeuw Martha
 †De Witte Maurits en †Verhaeghe Maria

haar ouders en schoonouders
 
 †D’Almagne Lucien en Ghesquière Agnes
 Dewilde Lucien en Ghesquière Dolorese
 †De Witte Daniel en †Dewaele Marie-Therese
 De Witte Joseph en Vandewiele Christianne 
 †De Witte Norbert

 haar zusters, schoonbroers en schoonzusters

 Warnez Walther en D’Almagne Ria, kinderen en kleinkinderen
 Cruydt Rudy en Deketelaere Rianne, kinderen en kleinkind
 De Witte Benny en Fermon Tamara en kinderen
 De Witte Ronny en Vanderper Dorine, kinderen en kleinkind
 Vandenameel Marc en De Witte Sylviane en kinderen
 De Witte Andy en Baes Liesbeth en kinderen

haar neven en nichten

 
 Ligneel Gino en Platteeuw Diana

haar metekinderen

de families Ghesquière - Platteeuw - De Witte - Verhaeghe

 een oprecht woord van dank gaat uit naar:
 haar huisarts Dr Francois
 directie, personeel en medebewoners van het wzc “De Boomgaard”
 en allen die haar met warme genegenheid hebben omringd.


