je zijt geboren om te sterven
heel stillekes te bederven
je kinders groot zien groeien
en langzaam uit te bloeien
in je zetel zitten dromen
en de dood dichte zien komen
en slapend weg te zwerven
en zacht in vrede sterven

Dit melden u:
zijn echtgenote:
Denise Claeys
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Willem Vermandere

Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

De heer

Hubert Descheemaeker
Echtgenoot van mevrouw Denise Claeys
Geboren te Poelkapelle op 29 april 1939,
onverwacht maar zachtjes is hij van ons heengegaan te Menen in AZ Delta op 16 januari 2019.
Lid van Velt

De uitvaartdienst rond de urne, heeft plaats in intieme kring,
in de aula van Uitvaartzorg Serrus te Wevelgem, ingang via parking begin Lauwestraat,
op woensdag 23 januari 2019 om 10.00 uur.
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst.
Daarna volgt de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Lauwe.
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “Serrus” te Wevelgem,
(ingang via parking begin Lauwestraat)
donderdag en vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur,
maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Rouwbetuiging:
via www.uitvaartzorgserrus.be
Ofwel: familie van wijlen Hubert Descheemaeker
P/a Kozakstraat 15 – 8560 Wevelgem

Els Descheemaeker en Paul Koppen
Pieter en Evelien Watteeuw-Callens
Noore
Aake
Korneel en Cassandra Callens-Pyck
Marco
Andreas
Katrien Descheemaeker en Rudy Loosvelt
Jeroen en Marlies Kins-Messiaen
Arthur
Ruben Messiaen
Dries en Karoline Descheemaeker-Hernandez
Myrthe Descheemaeker
Kasper Descheemaeker
Kobe Descheemaeker
zijn schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten:
Roland † en Agnes † Vlaemynck-Descheemaeker en familie
Jeanne † Descheemaeker en familie
Roland † en Ginette † Descheemaeker-Vandamme en familie †
Herwig en Jacqueline † Claeys-Lefebvre
Marguerite en Willy Claeys-Moerman en familie
Anny en André Claeys-Uleyn en familie
José en Diane Claeys-Hollevoet en familie
Freddy en Ginette Claeys-Van Exem en familie
Franky en Lieva † Claeys-Herreman
De families:
Descheemaeker – Lesage en Claeys-Demeersseman
Met dank aan:
zijn huisarts

- Uitvaartzorg “Serrus” 056 42 30 28 –

