“Je strijd is nu gestreden.
Diepbedroefd nemen wij afscheid van je,
maar in ons hart blijf je bestaan.”

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
melden wij u het overlijden van

de heer

Eddy Dekein
echtgenoot van mevrouw Viviane Marchand

Hij is de lieve echtgenoot van:
		

Viviane Marchand

Hij is de zorgzame pa en trotse opa van:
		
Dimitri en Line Dekein - Douez
			
Amelie en Camille
		
Sabrina Dekein
Hij is de broer, schoonbroer en oom van:

Hij is geboren in Zonnebeke op 8 juni 1952 en is thuis in Esen,
na een moedig gedragen ziekte en omringd en gesteund door de liefdevolle
en warme zorgen van zijn familie, van ons heengegaan op 17 januari 2018.

		
		
		

Wilfried en Jenny (†) Seynaeve - Dekein en familie
Noël (†) en Nelly Vansteenkiste - Dekein en familie
Rudy (†) Dekein

_________

		
		
		
		

Robert en Christiane Verkin - Marchand en familie
Marnix en Rosanne Deferme - Marchand en familie
Ronny en Liliane Rietmaeker - Marchand en familie
Ronny en Suzanne Vanhooren - Marchand en familie

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 23 januari 2018 om 10 uur in de St.-Pieterskerk in Esen.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
Daarna volgt de bijzetting in een familiegrafkelder
op de begraafplaats van Esen.
U kunt Eddy een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwcentrum G. Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Zijn ooms, tantes, neven en nichten.
De families Dekein - Vandenbussche en Marchand - Christiaen.

Met dank aan:
		
		
		

zijn huisartsen van “De Wilg”,
zijn geneesheer-specialist dr. I. Declercq, Katrien Dewanckele en het personeel
van het Intern Dagziekenhuis van het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper.

Rouwadressen:
		
		
		

Warestraat 10, 8600 Esen
Jonkershovestraat 80, 8650 Houthulst
Roeselarestraat 31, 8600 Esen

