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Ik ben moe na de lange reis.
Al wat ik vraag, is een rustige slaap

en dromen over hen die ik liefhad.

Wij melden u het overlijden van 

Mevrouw

MARCELLA DEKEIN
echtgenote van de heer Roger VERSCHOORE (†2010)

Geboren te Passendale op 14 augustus 1926
 en overleden te Langemark op 4 maart 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartdienst, die zal opgedragen worden in de

SINT - MARTINUSKERK te BESELARE op VRIJDAG 9 MAART 2018 om 10 uur,
gevolgd door de crematie in het crematorium “Uitzicht” te Kortrijk,

waarna bijzetting in het urnengraf op de gemeentelijke begraafplaats te Beselare.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Marcella kan begroet worden in het funerarium “Vandecandelaere-Spruytte”
Westrozebekestraat 25a te Passendale, iedere werkdag van 15u30 tot 18u30.

Online condoleren kan op www.vandecandelaere-spruytte.be

GEDENK HAAR IN UW GEBED

Dit melden u:

haar kinderen

 Jeroom en Rita DEBEUF - VERSCHOORE

haar kleindochter

 Evelyne COMEINE

haar achterkleinkind

 Loughlin COMEINE

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
  
 Gerard † DEKEIN en familie
 René † en Odile † DEKEIN - VANDENBUSSCHE en familie
 Louis † en Hermine DEKEIN - LOMENZI en familie
 André † en Paula † DEKEIN - REYNAERT en familie
 Henri † en Rachel † WERBROUCK - DEKEIN en familie
 Maurice † en Antoinette † VERBRUGGHE - DEKEIN en familie
 Antoon † en Paula DEKEIN - RAMON en familie
 Roger † DEKEIN

 André en Yvonne VERSCHOORE - DOOLAEGHE
 Daniel † en Andréa † VERSCHOORE - CANNIERE en familie
 Michel en Noëlla † VERSCHOORE - GEERLANDT en familie
 Jozef en Paula † VERSCHOORE - VANDENAMEELE
 Antoon † en Marie-Louise VERSCHOORE - VANDAMME en familie

De families: DEKEIN - CAPPELLE en VERSCHOORE - BAELEN.

Met oprechte dank aan:

 Dr. Baert en De Bron
 de directie en het personeel van het WZC “De boomgaard”
 de goede vrienden, medebewoners en allen die haar genegen waren

Rouwadres:

 8980 Beselare, Oudstrijderslaan 1 


