Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
De lege plek, het doet zo'n pijn,
maar in gedachten zal zij altijd bij ons zijn.

Bedroefd, maar dankbaar om wat zij voor ons betekende, nemen wij afscheid van
MEVROUW

Jacqueline Debaere
weduwe van de heer André Ostijn († 18.02.2015)
geboren in Beveren-leie op 3 februari 1931
en overleden in Kortrijk op 19 augustus 2017,
gesterkt door het ziekensacrament en omringd door haar naasten.

________

Dit melden u :

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Jean-Pierre en Hilde Vanderstraeten - Ostijn
		 Bjorn en Stefanie Vanderstraeten - Vanhove
			 Yana, Naomi en Elise
		 Kristof en Melissa Vaneeckhout - Vanderstraeten
			Fenna
Dominique en Petra Pannecoucke - Ostijn
		 Devin en Sanne Pannecoucke - Bultinck
			Féline
Haar zussen, schoonbroers, schoonzuster, neven en nichten:
† Marcel en Martha Decavel - Debaere
† Raoul en † Yolanda Deprez - Debaere en familie
Lieven en Monique Debaere - Debaere en familie
† Jérôme en † Rosa Hoeykens - Ostijn en familie
Romain en Lydia Lecluyse - Ostijn en familie
De familie Debaere - Pauwels
De familie Ostijn - Coussement

De uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de kerk van Sint-Jan de Doper te Beveren-Leie
op VRIJDAG 25 AUGUSTUS 2017 OM 10 UUR,
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Beveren-Leie.
Gelegenheid tot rouw- en familiegroet na de mis.
Een groet aan Jacqueline kan gebracht worden in het uitvaartcentrum De Brauwere,
Grote Heerweg 310 in Desselgem, elke dag van 15.30 tot 18.30 uur.

Met dank aan de huisartsenpraktijk "De Leie",
haar thuisverpleging, haar kinesisten, Familiehulp,
het team van de palliatieve eenheid "Ten Oever" in Kortrijk
en allen die Jacqueline genegen waren.
Online condoleren : www.uitvaartzorgdebrauwere.be
Rouwadres: Sint-Jansstraat 62, 8791 Beveren-Leie.

Uitvaartzorg Hilde De Brauwere - Desselgem - 056 71 72 31
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