
Françoise Decadt
1948 - 2021

Mijn ogen turend langs velden en wegen
nergens meer een glimp van jou

ogen gevuld met tranen
voorgoed weg uit het heden 

maar voor altijd in onze gedachten.



Dankbaar om wat zij voor ons is geweest melden wij u het overlijden van

mevrouw

Françoise Decadt
echtgenote van de heer Renald Nuitten

zij werd geboren in Poelkapelle op 22 juli 1948 
en van ons heengegaan in Ieper op 24 november 2021.

Rekening houdende met de huidige maatregelen van de overheid
zal de uitvaartdienst in het bijzijn van haar familie en naasten 

plaatsvinden in de aula van Rouwcenter Jonckheere in Langemark. 

Na de uitvaartdienst  krijgt de urne van Françoise 
een plaatsje in haar vertrouwde omgeving. 

Volgens de laatst genomen maatregelen van de Federale Overheid, 
wordt aan de genodigden vriendelijk gevraagd om de uitvaartdienst 

bij te wonen met een mondmasker.

U kan uw steun en medeleven betuigen aan de familie van Françoise via
www.rouwcenter-jonckheere.be

 
 Zij is de moeder, grootmoeder van
 
 Lieve en Pascal Nuitten - Leprêtre
         Lisa
         Jolien en vriend Lukas
 Wim en Natalie Nuitten - Verbrugghe
 Katrien en Damien Nuitten - Claeys
         Thibaut
 Greet en Bert Nuitten - Eggermont
         Lars en Lotte
 
 Zij is de zus, schoonzus van

 Frans † en Santina Decadt - Das Dores Pereira, kinderen en kleinkinderen
 Marie-Thérèse en Georges Decadt - Desplenter, kinderen en kleinkinderen
 Jean-Pierre † Decadt
 Roland † Decadt
 Yves † Decadt
 Didier en Josiane Decadt - Vandendriessche, kinderen en kleinkinderen
 Ingrid en Christiaan Nuitten -  Vandeweghe, kinderen en kleinkinderen
 Marleen en Marc Nuitten - Ameele, kinderen en kleinkinderen
 Marianne en Hudwin Nuitten - Dumoulin, kinderen en kleinkinderen
 Darlinne en Jan Nuitten - Vangaever, kinderen en kleinkinderen

 Delen mee in dit verdriet:
 De families Decadt - Brysbaert en Nuitten - Oplinus 

 
 Een woord van dank en respect gaat uit naar
         Artsenhuis “De Linde” in Langemark
         de dokters en verplegend personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis
         de thuisverpleegkundigen van het team Petra Debeer
         de zorgkundigen van I-Mens
                    haar kinetherapeuten

 Rouwadres: Bikschotestraat 110, 8920 Langemark - Poelkapelle


