
Met heel veel bewondering en respect voor zijn krachten doorzettingsvermogen, 
is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van ons vader, pepe

De Heer

Jean Baptiste LINCLAU
echtgenoot van Marie-Hélène DECOCK

Geboren te Lendelede op 11 oktober 1931 
en omringd door zijn familie, rustig overleden te Kortrijk op 9 april 2018, 

gesterkt door de Ziekenzalving.

Erelid van koor Scola Gregoriana 
Gewezen lid van NEOS 

Vereremerkt met Gulden Ereteken van St. Donatianus 
Ridder in de orde van Leopold II 
Burgerlijke Medaille 1ste klasse 

Burgerlijk kruis 2de klasse

Samen met de familie en allen die Jean Baptiste genegen waren 
nemen we afscheid van hem tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben 

in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 
op zaterdag 14 april 2018 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk, waar vanaf 9.40 uur er gelegenheid is om de familie te condoleren.

De bijzetting in de familiegrafconcessie op de begraafplaats te Kuurne 
zal in strikte besloten kring plaatshebben.

Dit melden U met droefheid om zijn heengaan, 
doch in Christelijke overgave aan Gods wil:

Zijn echtgenote:

Marie-Hélène DECOCK

Zijn kinderen en kleinkinderen:

Hilde LINCLAU

Philip en Gudrun VERSCHAEVE-LINCLAU
 Pieter en Anne-Sophie DUCHI-VERSCHAEVE
 Anthony en Lynn VERSCHAEVE-VAN HOEYMISSEN

Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

† Georges en † Albertine VAN LOO-LINCLAU, † Thérèse BAERT en familie

 
Remi en † Marie-Hélène DECOCK-VANDEKERCKHOVE en familie 
† Jacques en Margaretha HIMPE-DECOCK en familie 
† Etienne en Magda DECOCK-DEVOLDERE en familie 
† José DECOCK  
Geert en Marie-Thérèse DE MAREZ-DECOCK en familie

Delen mee in dit verdriet: 
De families LINCLAU, VANSTEENKISTE, DECOCK en DEPOORTER 

Voor een stil moment bij Jean Baptiste bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe 
St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

De familie dankt allen die Jean Baptiste met liefde en zorg hebben omringd, 
en in het bijzonder zijn huisdokter Dr. P. GODDEERIS, de dokters en personeel 
van AZ Groeninge te Kortrijk.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar: 
Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne 
T.a.v. de familie LINCLAU & DECOCK 
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Uitvaartverzorging Vanwynsberghe Wim, Kuurne - Tel. 056 71 63 23 St-Michielsdrukkerij, Kuurne

Ik zeil langs regenbogen, 
Gods stilte tegemoet.

F.T.


