
Opgewekt en zorgzaam, 
nooit vragend, nimmer klagend,

altijd stil dragend,
moedig ging je door steeds weer

tot het laatste moment,
het wilde niet meer.



Met droefheid in ons hart melden wij u het heengaan van

Noël Dewitte
echtgenoot van Jacqueline Ghesquière (†14-02-2020)

hij werd geboren in Langemark op 7 februari 1932 en 
is rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum “De Boomgaard” 

in Langemark op 11 november 2022.

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

Aansluitend geven we de urne van Noël uit ons midden 
en wordt hij herenigd bij zijn echtgenote 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 donderdag 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

Voor en naast elkaar, Wij staan er voor U!
Rouwcenter Jonckheere, Langemark - Poelkapelle

057 48 89 01

Hij is de zoon en schoonzoon van

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

Hij is de broer en schoonbroer van
 
 †De Witte Daniel en †Dewaele Marie-Therese
 †De Witte Joseph en Vandewiele Christianne 
 †De Witte Norbert
 †D’Almagne Lucien en Ghesquière Agnes
 Dewilde Lucien en Ghesquière Dolorese

Hij is de nonkel van
 
 De Witte Benny en Fermon Tamara en kinderen
 De Witte Ronny en Vanderper Dorine, dochter en kleindochter
 Vandenameele Marc en De Witte Sylviane en dochter
 De Witte Andy en Ampe Evelien en kinderen
 Warnez Walther en D’Almagne Ria, kinderen en kleinkinderen
 Cruydt Rudy en Deketelaere Rianne, kinderen en kleindochter

Hij is de dooppeter van
 
 De Witte Sylviane en Deketelaere Rianne

De families De Witte - Verhaeghe en Ghesquière - Platteeuw 

Een oprecht woord van dank gaat uit naar:
 zijn huisarts Dr Francois
 directie, personeel en medebewoners 
 van het wzc “De Boomgaard”.


