Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u het overlijden van
mevrouw

Maria Deconinck
echtgenote van Andre Goegebeur

(†15-03-2020)

geboren in Brugge op 18 februari 1930
en van ons heengegaan in het WZC Cassiers
in Houthulst op 4 december 2020.
Het liefst hadden we samen met u afscheid genomen
van Maria en herinneringen opgehaald, maar gezien
de nog geldende maatregelen is dit nu niet mogelijk.
Het afscheid in de Aula van Rouwcenter Jonckheere en
de as uitstrooiing in de strooiweide op de begraafplaats
van Vijfwegen (Staden) zal in besloten kring plaatsvinden
op donderdag 10 december.
Voor een moment van bezinning en herinnering
aan Maria bent u welkom na afspraak in
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a,
8920 Langemark. Van maandag tot en met dinsdag
van 15.00 uur tot 19.00 uur.
U kan uw rouwbetuiging overbrengen via
www.rouwcenter-jonckheere.be

†Herman Goegebeur
Sonja en Daniël Goegebeur - De Gryse
		
Saskia en Andy De Gryse - Bryon
			Jonas en Liza
		
Nancy en Christof De Gryse - Thorrez
			Seppe en Febe
Johny Goegebeur en vriendin Carine Degraeve
		
Jimmy en Anica Goegebeur - Berth
			Djenko en Catleya
Freddy Goegebeur
		
Valerie en Koen Goegebeur - Gouwy
			
Marie, Ward en Bas
		
Maarten en Marijn Goegebeur - Devos
			Cas en Suza
		Michiel Goegebeur
Greta en Darry Goegebeur - Beernaert
		Evi Beernaert
			
Luna, Tiebe en Jaro Deleu
Brecht en Steffie Beernaert - Louchaert
			Siebe en Eden

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinderen;

De families
Deconinck - Dewandel en Goegebeur - De Keyzer
Dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar:
		haar huisarts
		
de directie, personeel en medebewoners
		
van het WZC Cassiers in Houthulst.
		
haar vrienden en trouwe buren
		
in het bijzonder haar dochter Sonja.
		
Rouwadressen:
Kerkstraat 51, 8920 Langemark - Poelkapelle
Boudewijnpark 119, 8980 Zonnebeke
Diksmuidestraat 47, 8840 Staden
Delaeystraat 62, 8830 Hooglede

Wegschuivend in de stille nacht,
omringd door liefde en vriendschap,
nam ik afscheid van dit leven.

Maria Deconinck
1930 - 2020

Uw uitvaartbegeleiding naast en voor elkaar, wij staan er voor u,
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 057 48 89 01

