
Er is een geest die bijzonder en sterk is
maar ook een lichaam dat anders is

die geest bleef vechten tot het laatst aan toe
alleen het lichaam, dat werd moe.

 

 
Rouwadres: Mangelaarstraat 11, 8920 Langemark.



Overmand van verdriet is na een moedige strijd van ons heengegaan

De Heer

Marcel Delbeeke
echtgenoot van Marie-Jeanne Myngheer

hij zag het levenslicht in Moorslede op 29 september 1947 en in het bijzijn van zijn 
naasten van ons heengegaan in zijn vertrouwde omgeving op 11 december 2022.

lid van OKRA.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Marcel te nemen 
tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk

  in Langemark op zaterdag 17 december 2022  om 10.00 uur.

Er is gelegenheid om uw welgemeende deelneming te betuigen 
na de uitvaartplechtigheid gevolgd door de begrafenis 

op de gemeentelijke begraafplaats van Moorslede.

Voor een stil moment bij Marcel bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, 
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark - Poelkapelle 

en dit van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 december  telkens van 15 tot 19 uur.

U heeft ook de mogelijkheid om de familie uw steun en medeleven te bieden via:
www.Rouwcenter-Jonckheere.be.

 Hij blijft verder leven in het hart van

 zijn echtgenote
 Marie-Jeanne Myngheer

 zijn kinderen
 Martine en Jacques Eeckhout - Vandenbroucke
 Stefaan en Rita Eeckhout - Vanneste
 Hilde en Hans Eeckhout - Viaene
         Melissa en Jeremy Viaene - Debergh, Cyril
         Kenny en Stephanie Viaene - Haecke
 Lode en Ann Sofie Eeckhout - Ducasteele
         Jens en Angie Eeckhout - De Veirman
         Jolien Eeckhout
         Joke en Tuur Eeckhout - Devos
 Nadeshda en Kurt Eeckhout - Gadeyne
         Jarne en Hanne Bostyn - Vanthorre
         Jasper Bostyn
         Jary en Helena Bostyn - van der Lint
 Lieven en Sarah Eeckhout - Dupon
         Britney en Victor Eeckhout - Vereecke

 Tine en Dieter Vandaele - Stockman, Tibeau en Seppe.
 
 Zijn petekinderen Kenny en Britney.
 
 Zijn broer, schoonzus en neef
 Frans en Martha Delbeeke - Derycke, Patrick Delbeeke. 

 Delen mee in dit verlies
 de families Delbeeke - Pyncket en Myngheer - Capelle.

 
 Dankbaar voor hun inzet en goede zorgen:
 zijn huisarts Mia Van Assche, Artsenhuis “De Linde” in  Langemark,
 Palliatieve thuiszorg regio Westhoek-Oostende,
 dagverzorging t’Nest  in Langemark,
 oncologisch dagziekenhuis van het Jan Yperman Ziekenhuis,
 zijn thuisverpleging Sophie, Natalie, Ilse en Ivan,
 I-mens thuiszorg,
 in bijzonder voor Hilde die zoveel mogelijk zorg op zich nam alsook Sarah. 


