
 

 

 

Bedroefd, maar door mooie herinneringen gesterkt 

nemen wij afscheid van 

de heer 

Jozef Decoene 

echtgenoot van mevrouw Nicole Deconinck 

Geboren te Kuurne op 5 december 1934 

Gesterkt door het Ziekensacrament 

en omgeven door de warmte van zijn geliefden 

zachtjes heengegaan te Wevelgem op 2 september 2022. 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid rond de urne 

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem 

op zaterdag 10 september 2022 om 10.00 uur. 

Gelegenheid tot rouwgroet achteraan de kerk vanaf 9.45 uur. 

Aansluitend krijgt Jozef zijn laatste rustplaats 

in het columbarium van de gemeentelijke begraafplaats  

in de Moorselestraat te Wevelgem. 

Er is geen begroeting in het funerarium,  

maar denk aan de mooie momenten  

die je aan Jozef hebt gegeven of van hem hebt gekregen. 
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Jozef was  

de liefhebbende echtgenoot van 

Nicole Deconinck 

de zorgzame pa en pappie van 

Jan en Tine Decoene - Vandenbussche 

Noor Decoene 

Simon Decoene 

Rik en Jincy Decoene -Joseph 

Norah Decoene 

Luc Decoene 

Kelly Decoene en Jason Lambrecht 

 Messiano 

 Tiebe 

  

de broer, schoonbroer en nonkel van 

Albert en Simonne Standaert - Decoene en familie 

Marcel en Maria Decoene Vlieghe en familie 

Marcel en Cecile Demuynck - Decoene en familie 

Leon en Anna Vercruysse - Decoene en familie 

Marc en Dora Deconinck - Demeyere en familie 

Hij blijft in het hart van de families Decoene - Christiaens en Deconinck - Verpoort 

Met dank aan zijn huisarts, 

alle medewerkers van wzc Sint-Camillus Wevelgem 

voor hun goede zorgen en steun 

en zijn vrienden voor hun gewaardeerde bezoek 

Rouwadres: Jozef Decoene, Uitvaartzorg Stragier, Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be/rouwbetuigingen 

Beetje bij beetje moesten we je verlaten 
we konden niet meer zo goed met je praten. 

Die blik, die stilte deed vaak zeer 

de papa van vroeger was je niet meer. 

Maar nu je voorgoed bent heengegaan 
zeggen we ‘Dank je’ voor alles wat je hebt gedaan. 


