
 
Ik heb lang en gelukkig geleefd, 

niets gevraagd en veel gekregen 
en van alle goede dingen voldaan, 

stilletjes ter Here gegaan. 
(Stijn Streuvels) 

 

Dankbaar om wat hij voor ons en voor velen betekend heeft, 
nemen wij afscheid van 

Jozef Hanssens 

echtgenoot van Marie-Josephe Debergh 

Geboren te Wevelgem op 26 januari 1930 
en gesterkt door het Ziekensacrament  
thuis heengegaan op 14 oktober 2020. 

Dierenarts op rust 

In een bezorgdheid om ieders gezondheid, 
nemen wij in familiekring afscheid van hem. 

Na de afscheidsdienst krijgt Jozef zijn laatste rustplaats in het familiegraf 
op de gemeentelijke begraafplaats in de Moorselestraat te Wevelgem. 

Voor een stil moment bij Jozef bent u welkom  
in het funerarium, Caesar Gezellestraat 60, Moorsele 

donderdag en vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, 
zaterdag van 14.30 uur tot 16.00 uur 

en maandag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 

Al kun je er niet bij zijn, 
wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten 
die je aan Jozef hebt gegeven 

of van hem hebt gekregen. 

Rouwbetuiging: Gaverstraat 1, 8560 Wevelgem 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

Uitvaartzorg Stragier Wevelgem | 0475 48 57 17 

 

Jozef is 

de echtgenoot van Marie-Josephe Debergh 

de vader en opa van 

Jan en Anny Hanssens - De Smedt en Nina Van der Sypt 
Jonas en Nathalie 
Andres en Sara 

Pieter en Mieke Hanssens - Nottebaere en Marc Konings 
Heidi en kinderen 
Saskia en Christof en kinderen 
Jolien en Steven en kinderen 

Stefaan en An Hanssens - Raets 
Lukas 
Nikolas en Claire 
Joran en Elena 

Renaat en Anne-Marie Hanssens - De Boeck 
Matthijs en Laura 
Pieter 

Pol Hanssens 

Antoon en Katrien Hanssens - Lauwerysen 
Luka 
Twan 

Bart en Nele Hanssens - Heytens 
Dythe en Birger 
Michiel 
Lowiek 

de broer, schoonbroer en nonkel van 

Antoon en Anna Michels - Hanssens en familie 
Raoul en Marie-Thérèse Vercruysse - Hanssens en familie 
Joris en Yvette Hanssens - Derycke en familie 

Z.E.H. Edgard Debergh 
Pierre en Gemma Debergh - Debou en familie 
Gery en Thérèse Vandeputte - Debergh en familie 
Jozef en Monique Devreese - Debergh en familie 
Jozef en Bernadette Louwagie - Debergh en familie 
Marc en Anne-Marie Flamen - Debergh en familie 
Willy en Chantal Snaet - Debergh en familie 

Hij blijft in het hart van de families Hanssens - Vereecke en Debergh - Dekeyser 

Wij danken zijn huisarts en de medewerksters van thuiszorg Hilde Calis 
voor hun toegewijde zorg en steun. 

 


