
Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

De heer

Frans Dessein
echtgenoot van mevrouw Lutgarde Cokelaere

Geboren te Oostnieuwkerke op 5 april 1931
en liefdevol omringd door zijn familie ingeslapen

te Moorslede op 20 oktober 2020,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Door de nationale voorzorgsmaatregelen wordt 
er in intieme kring afscheid genomen.

Er is gelegenheid Frans te begroeten
t.e.m. maandag 26 oktober in het 

funerarium Vandecandelaere  - Spruytte,
Westrozebekestraat 25a te Passendale

elke dag van 15u30 tot 18u30,
op zaterdag van 15u30 tot 18u, zondag gesloten. 

Online condoleren kan op www.vandecandelaere-spruytte.be

Dit melden u:

zijn echtgenote

 Lutgarde Cokelaere

zijn kinderen en kleinkinderen

 Mario † en Martine Dessein  - Glas
  Ann -Sophie en Thomas Dessein  - Ghesquiere
 
 Antonio en Ann Dessein  - Perneel
  Emilie en Robbe Dessein  - Scheldeman
  Arthur en Lisanne Dessein  - Spruytte
 
 Carmen en Carlos Dessein  - Demeyere
  Paul-Emmanuel en Kalina Demeyere  - De Blauwe
  Carl-Philip Demeyere
  Pierre-Henri en Hanne Demeyere  - Claeys

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 Roger † en Maria † Leenknecht  - Dessein en familie
 Roger † Dessein
 Frans † en Rosa † Haeghedooren  - Dessein en familie
 Jozef en Lena † Decadt  - Dessein en familie
 Paul † en Erna Decadt  - Dessein - Jacky Vandekendelaere  - en familie
 Raf en Magda Willaert - Dessein en familie

 Silvère † en Maria Cokelaere  - Vandaele en familie
 Etienne en Hilda Vandoorne  - Cokelaere en familie
 Eric en Francine Sioen  - Cokelaere en familie
 Hubert en Annie Cokelaere  - De Witte en familie

zijn aanverwante families

 Dessein  - Depoorter en Cokelaere  - Dumoulin

Met oprechte dank voor de goede zorgen van het Wit  - Gele kruis team,
het kiné team van Ann Vantomme, de warme nabijheid van zijn huisarts Liesbeth Vonck 
en de steun van de vele trouwe vrienden.


