Een goede moeder werd ons gegeven,
zij werd ons ontnomen.
Wij aanvaarden en danken
om al het schone
dat wij door haar mochten ervaren.

Dit melden u:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Marc † Dejonckheere
Dirk en Linda Dejonckheere-Dumortier
Davy Dejonckheere
Stijn en Evi Dejonckheere-Galleyn, Loïc, Amélie
Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

mevrouw

Julia Seys
Weduwe van de heer Frans Dejonckheere (†2014)
Geboren te Dadizele op 28 april 1929.
Bijgestaan door haar dierbaren en gesterkt door het ziekensacrament is zij
zachtjes in de Heer ontslapen te Dadizele in Maria’s Rustoord op 1 november 2018.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw te Dadizele
op donderdag 8 november 2018 om 10.00 uur.

Martine Dejonckheere
Franck en Christine Dejonckheere-Vynckier
Brecht en Justien Dejonckheere-Jonckheere
Thijs en Lieze Covemacker-Dejonckheere
Bart Dejonckheere en Sonja Leys
Julie Wyffels
Thomas Wyffels

haar schoonbroers, schoonzus, neven en nichten:
Maurits † en Luz † Seys-Guirao
Joseph † en Bertha † Seys-Jacques en familie
Jozef † en Maria † Vanhoutte-Seys en familie
Albert † en Anna † Seys-Seys en familie
Jerome † en Marie-Henriette Seys-Verkindere en familie
Gilbert en Marie-Louise † Dejonckheere-Claerbout en familie
Daniel en Denise † Dejonckheere-Mathys en familie

Er is gelegenheid om de familie te begroeten achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

De families:
Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Dadizele.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus”, Plaats 1 te Ledegem,
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur,
woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Julia Seys
P/a Plaats 1 – 8880 Ledegem

Seys-Rosseel en Dejonckheere-Vanneste
Met dank aan:
haar huisarts
Directie, zusters en personeel van Maria’s Rustoord te Dadizele.

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 -

