
Myriam Deceuninck en Rik De Laere
                                 hun dochter en schoonzoon

†Daniël Deceuninck en †Margriet Vandevoorde en familie
†Joanna Deceuninck en †Gaston Deryckere en familie
†Marcel Deceuninck en †Elisabeth Borry
†Gabriel Deceuninck en †Clara Louage en familie
Angèle Deceuninck en †Antoon Louage en familie
†Noël Deceuninck en †Ivonne Lepoutre en familie
†Abel Deceuninck en †Agnes Mestdagh
†Joël Deceuninck
Suzanne Noyelle en †Norel Allegaert en familie
†Joseph Noyelle en Gerda Debruyne en familie
                    zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, nichten en neven

De families Deceuninck - Delva en Noyelle - Despeghel

Met dank aan hun huisarts Dr. Vuylsteke en huisartsenpraktijk Echo Moorslede,
de directie en het personeel van het wzc Maria Middelares te Moorslede, 
de dokters en het personeel van AZ Delta Rumbeke, Familiehulp,
hun buren en vrienden voor de goede zorgen en allen voor de hartverwarmende blijken van medeleven.



Simonne Noyelle
28. 05. 1934      03. 04. 2021

Misaël Deceuninck
24. 11. 1936      12. 04. 2021

In beperkte kring wordt er afscheid genomen van onze ouders in de aula van uitvaartcentrum Eveline Geldhof, 
aansluitend volgt de verstrooiing van de as op de begraafplaats te Roeselare, Groenestraat.

Er is geen mogelijkheid tot bezoek in het funerarium.

Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be
Rouwadres: 8800 Roeselare, Groenestraat 395

De afscheidsdienst kan live gevolgd worden op maandag 19 april 2021 vanaf 10.25
via www.uitvaartzorg-geldhof.be

knop STREAMING aanklikken het paswoord is: SIMONNE1934

Mama
Stil ben je van ons heengegaan.

Je hebt altijd voor ons klaar gestaan.
Geborgenheid en liefde 

heb je ons gegeven,
zo was je hele leven.

Je was een schat voor ons allen.
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen.

Papa
Na een strijd, moeizaam gestreden,
ging je heen niet onverwacht.
Niemand wist hoeveel je hebt geleden,
onuitputtelijk was je kracht.
Maar ook hieraan kwam een eind.
Het deed je zeer ons te laten staan.
Maar hiermee hebben wij vrede,
omdat je nu kunt rusten gaan.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij “bedankt”
voor alles wat je hebt gedaan.


