
          Uitvaartcentrum Cornelis         Alveringem,  Diksmuide,  Veurne-Westkust

Diep bedroefd om het afscheid,
maar dankbaar voor al wat wij 
van haar mochten ontvangen.

Aan onze liefde werd ontnomen

Mevrouw  Denise Desmedt
24.09.1931 - 07.06.2018



Dit melden u
 

 Luc en Marie-Claire Vercooren - Bulcke
  Kevin en Emely Vercooren - Devrome
   Leni, Vic
  Jürgen en Eline Vermander - Vercooren
   Nand, Ilke
 

 Wim en Bernadette Vercooren - Van Acker
  Julie Vercooren
  Gentil Vercooren   haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 † André en Marie-Louise Desmedt - Syoen 
 † Gerard en Maria Van Overberghe - Desmedt en familie
 

 † Valère en † Gabrielle Vercooren - Casier en zoon
 † Walther en † Georgette Vercooren - Declerck en familie
 † Gilbert Vercooren
 † Joseph en Irène Mestdagh - Vercooren en familie
 Hilaire en Jeannine Vercooren - Deruytter en familie haar zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

 De families Desmedt - Jonckheere en Vercooren - Laleman

Met dank en waardering aan 

 haar huisdokters

 de directie en verplegend personeel van wzc Yserheem te Diksmuide

Rouwadressen

 8600 Diksmuide, Esenweg 121 a
 8600 Diksmuide, Graanstraat 3

Mevrouw 

Denise Desmedt
weduwe van de heer Sylveer Vercooren († 2012)

geboren te Klerken op 24 september 1931
en overleden in het wzc Yserheem te Diksmuide op 7 juni 2018.

Gewezen-lid van de Statiewijk
Gewezen-lid van fietsclub “Ten Patershove”

De plechtige eucharistieviering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaats hebben in de 
dekanale Sint-Niklaaskerk te Diksmuide op dinsdag 12 juni om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Diksmuide.

Rouwgroet en samenkomst in de kerk vanaf 9.45 uur.
 

Voor een laatste groet aan Denise bent u iedere dag van 15 tot 18.30 uur 
welkom in het ‘Uitvaartcentrum Cornelis’ in de Woumenweg 26 te Diksmuide. 

Gesloten op zondag.

Online rouwregister op www.cornelisuitvaartzorg.be

Ik ga nu weg van wie ik hou
en ga nu terug naar degene 
van wie ik gehouden heb.


