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In onze gedachten was je
in onze gedachten ben je 

in onze gedachten zul je altijd blijven.

Mevrouw

Denise Lemahieu
echtgenote van wijlen de heer Omer Derycke (†2000)

geboren in Woesten op 11 juni 1923 en 
in haar vertrouwde omgeving overleden op 10 april 2020.

Volgens de richtlijnen van de overheid zal de uitvaartplechtigheid
in familiekring plaatsvinden in de aula van Rouwcenter Jonckheere

Na de crematie zullen we in familiekring de urne een plaatsje geven
 in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet aan Denise. 

We bewaren haar beeld in onze fijne herinneringen en in ons hart.

Uw rouwbetuiging kan u ook overmaken via www.Rouwcenter-Jonckheere.be
 

 

Denise blijft voor altijd in het hart bewaard van:
 Marie-Jeanne en†Willy Derycke - Mylleville

haar kinderen;
 Carmen en Stefaan Mylleville - Demuynck

haar kleinkinderen;
 Marion en Tim Decaestecker - Desmedt, Luna, Aimée en Luiz
 Julie en Nick Decaestecker - Deseyne, Linas en Lilou
 Justine en Michiel Demuynck - Van den Berghe, Antoine en Alix
 Florian Demuynck
 Louise Demuynck

haar achter en achter-achterkleinkinderen;
 

 †Marguerite en †Urbain Lemahieu - Vanhoucke en familie
 Henri en Cecile Lemahieu - Deschrevel en familie
 †Suzanne en †André Derycke - Debreuk en familie
 †Simonne en †André Derycke - Dedrie en familie
 †Irma en †Julien Vlaeminck - Verslype en familie
 †André en †Paula Vlaeminck - Dezeure en familie
 Achiel en Isabelle Vlaeminck - Goessaert en familie 
 †Germaine Vlaeminck, †Michel en Bernice Ameel - Dondeyne en familie
 †Jozef en Suzanne Vlaeminck - Goessaert en familie

haar aanverwante familie;
Delen mee in dit verdiet:

De families LEMAHIEU - SEDEYN en DERYCKE - PLAETEVOET

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar:

 Artsenhuis De Linde,
 haar thuisverpleging,
 familiezorg,
 haar buren, vrienden en kennissen.

Rouwadres:
 Marie-Jeanne Derycke, Statiestraat 53 bus 2, 8920 Langemark


