
 

 

 

 

 

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

mevrouw  

Jeannette Vandewalle 

echtgenote van Etienne Debonne 

Geboren te Moorsele op 2 april 1932 

en onverwacht thuis heengegaan op 27 december 2017. 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsdienst rond de urne 

in de kerk Onbevlekt Hart van Maria (Wijnberg) te Wevelgem 

op woensdag 3 januari 2018 om 10.00 uur. 

Er is gelegenheid de familie te groeten vanaf 9.40 uur. 

Na de afscheidsdienst krijgt Jeannette haar laatste rustplaats op de strooiweide 

van de gemeentelijke begraafplaats, Moorselestraat te Wevelgem. 

Voor een stil moment bij Jeannette kan u terecht 

op donderdag en vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur 

en zaterdag van 14.30 uur tot 16.00 uur  

in het funerarium, Bankstraat 52 te Gullegem. 

 

Jeannette is  

de echtgenote van 

Etienne Debonne 

de mama en mémé van 

Johan en Roos Debonne - Bouckaert 

Clency en Delphine en Mervilde - Debonne 

Nina, Romi 

Mathieu en Deborah Debonne - Demaegt 

Victor 

Ronny en Marika Polfliet - Debonne 

Bert en Stephanie Verschatse - Deschuymere 

Leni, Marie 

Jan en Mieke Verschatse - Vanhessche 

Florian, Elias 

Jasper en Evelyn Stragier - Verschatse 

Axelle 

Niels en Eva Verschatse - Vávrová 

Bart en Kristien Polfliet - Booghmans 

Koen Polfliet 

de zus, schoonzus en tante van 

Roger en Henriette Libbrecht - Vandewalle en familie 

Andre† en Yvette Dendooven - Vandewalle en familie 

Lucien† en Annie Vandewalle - Vandorpe en familie 

Jacques en Simonne Vandewalle - Huysentruyt en familie 

Oreste† en Jacqueline Quaggiotto - Debonne  

verwant met de families Vandewalle - Samyn en Debonne - Santy 

Een woord van dank gaat naar haar toegewijde huisarts. 

Rouwadres: Brugstraat 1, bus 0301, 8560 Wevelgem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

Wij zullen je missen elke dag, 

in kleine en eenvoudige dingen, 

maar in ons hart zal je met ons samen blijven. 
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