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Denk aan mij terug
maar niet in de dagen

van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug
in de sterkte van de zon

hoe ik was
toen ik nog alles kon

In liefde nemen wij afscheid van 

M e v r o u w
N o ë l l a  B e e r n a e r t

echtgenote van Edward Dejonckheere (†2016)

Geboren te Moorslede op 27 december 1939 en 
 overleden te Roeselare op zaterdag 27 oktober 2018,

gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal opgedragen worden in de  
SINT-AUDOMARUSKERK te PASSENDALE op VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018 om 10 uur,

gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne in het urnenpark
 op de gemeentelijke begraafplaats te Passendale.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

U kan Noëlla begroeten in het funerarium 
“Vandecandelaere-Spruytte” Westrozebekestraat 25a te Passendale, 

iedere werkdag van 15.30 uur tot 18.30 uur
op Allerheiligen gesloten

Er is gelegenheid uw medeleven te betuigen op
www.vandecandelaere-spruytte.be

GEDENK HAAR IN UW GEBEDEN

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 
 Geert en Ann VENS - DEJONCKHEERE
  Nick en Sarah VYVEY - VENS
   Fien
  Björn en Saskia CLAUW - VENS
   Gaëlle, George

 Wim en Sabine DEJONCKHEERE - ALLEGAERT
  Yasmina DEJONCKHEERE
  Dimitri DEJONCKHEERE en vriendin Charlotte

 Jan en Karoline DEJONCKHEERE - BOONE
  Jeremy DEJONCKHEERE
  Charlotte DEJONCKHEERE
 
  

haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 Frans en Godelieve BEERNAERT - VERVAECKE en familie 

 †Frans en Leona STEVENS - DEJONCKHEERE en familie
 †Roeland en †Zosma VANCOMPERNOLLE - DEJONCKHEERE en familie

    
de families: BEERNAERT - DENYS en DEJONCKHEERE - WALLEGHEM

Met dank aan:

 de huisarts
  de verzorgenden van “Familiezorg”
 de thuisverpleegkundigen
 de dokters en het verplegend personeel van het AZ Delta te Roeselare
    

Rouwadres:  familie Dejonckheere - Beernaert
  p/a uitvaartzorg J. Vandecandelaere - Spruytte
  Westrozebekestraat 25 a
  8980 Passendale 


