
Emmanuel Jonckheere
°16-07-1930 - †17-06-2021



Dit melden u:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Rita en Stefaan Jonckheere - Feys
 Pieter en Nathalie Feys - Leys
  Lander, Wannes en Jasper
 Thomas Feys
 Siska en Sander Feys - Van der Stricht
  Lotte en Kato

Bart en Veerle Jonckheere - Heylen
 
 Machtelt Jonckheere
 Lieven en Uschi Jonckheere - Van den Wyngaert
 Gerlinde Jonckheere

zijn broers, schoonzussen, neven en nichten;

†Marcel en Antoinette Jonckheere-Soenen en familie
†Gabriël en Gabrielle Jonckheere - Boutelgier en familie
†Raphaël en †Yvonne Jonckheere - Titeca en familie

Delen mee in dit verdriet de families 
Jonckheere - Vermander en Faillie - Vandenbussche

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar:
Artsenhuis “De linde” in Langemark voor de goede zorgen.

Personeel en vrijwilligers van het W.Z.C De Boomgaard in 
Langemark voor hun liefdevolle en gewaardeerde inzet.

Rouwadres:
Familie Emmanuel Jonckheere, p/a Hooyaardstraat 23a, 
8920 Langemark.
 

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer 
telkens werd je iets ontnomen, dat deed jou en ons zo’n zeer

het is een gemis, een stille pijn dat je nooit meer bij ons zal zijn.

†
Dankbaar voor de mooie herinneringen nemen we afscheid van

De Heer

Emmanuel Jonckheere
echtgenoot van mevrouw Faillie Rosa

geboren in Westrozebeke op 16 juli 1930 en op 90 jarige leeftijd 
zachtjes van ons heengegaan in W.Z.C. De Boomgaard 

in Langemark op 17 juni 2021.

Veldwachter op rust
Gewezen bestuurslid Guynemercomité

Gewezen lid van verschillende verenigingen.

Liever hadden we met u allen samen afscheid genomen en 
herinneringen opgehaald, maar gezien de nog geldende maat-

regelen nemen we afscheid in besloten kring 
op vrijdag 25 juni 2021 in de aula van Rouwcenter Jonckheere.

Na de uitvaartdienst zullen we de as van Emmanuel
 toevertrouwen aan de aarde op de strooiweide 

van de gemeentelijke begraafplaats in Poelkapelle.

Een stil moment bij Emmanuel is mogelijk op zaterdag 
van 15.00 uur tot 17.00 uur en van maandag t.e.m woensdag 
vanaf 15.00 uur tot 19.00 uur in het Rouwcenter Jonckheere, 

Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

U kan ook uw medeleven aan de familie betuigen via onze website:
www.Rouwcenter-Jonckheere.be


