Daniel Dejonckheere
1929 - 2020

Als een ster sta je nu aan de hemel, stralend kijk je op ons neer.
Zo zal je in onze herinnering blijven, telkens wij naar boven kijken.

†
De heer

Daniel Dejonckheere
Echtgenoot van mevrouw Denise Mathys († 2014)
Levensgezel van mevrouw Hilda Gheysen

Geboren te Moorsele op 9 december 1929 en
gesterkt door het ziekensacrament is hij zachtjes ingeslapen te
Dadizele op 24 oktober 2020.

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Gilbert en Rita Meysmans - Dejonckheere
		
Laurens en Aurelie Meysmans - Van Beversluys
			Emile, Alex, Louise
		
Gino en Christel Van Asbroeck - Meysmans
			
Jolien en Sven en kinderen
			Milan
		
Francky en Anja Tiellemans - Meysmans
			Timo en Kelsy
			Rube
Luc en Rita Dejonckheere - Dever
		
Pieter en Isabel Dejonckheere - Deyaert
			
Lynn, Tibo, Lena, Glen
		
Wim en Ann Sophie Dejonckheere - Vandenbussche
			Maxime, Axelle, Benoit, Mathieu
		
Olivier en Nele Maertens - Dejonckheere
			♥
Zijn levenspartner:
Hilda Gheysen

Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Daniel.
Maar de huidige maatregelen laten dit niet toe.
Wij nemen daarom afscheid in beperkte kring.
Met dank voor uw begrip.
Daarna volgt de bijplaatsing in het familiegraf op de begraafplaats te Dadizele.

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Daniel, in het
uitvaartcentrum Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede,
iedere weekdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven:
† Frans en † Julia Dejonckheere - Seys en familie
Gilbert en † Marie-Louise Dejonckheere - Claerbout en familie
† Daniel en † Maria Mathys - Vanrobays
† André en † Paula Mathys - Claerbout en familie
† Gilbert en † Simone Mathys - Delobelle en familie
† Michel en † Maria Mathys - Decoorne
Gabriel en † Lia Mathys - Vandecapelle en familie
De families Dejonckheere - Vanneste en Mathys - Vanallemeersch

Online rouwregister: www.uitvaartzorg-geldhof.be

Correspondentieadres: Familie Daniel Dejonckheere
						
p/a Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

Met dank aan zijn huisarts, zijn thuisverpleegsters Angela, Anja en Katrien en
een speciaal dank je wel aan Hilda voor de goede zorgen.

