
Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

mevrouw

Gabriëlla Vandekerckhove

echtgenote van

de heer Roger Decoster (†2.2.1999)

Geboren te Hulste op 30 augustus 1927
en omringd door haar kinderen,

rustig overleden te Izegem op 7 september 2018.

Gabriëlla blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

   † Eddy DECOSTER

   Dirk en Rita DECOSTER-VANPOUCKE

	 Timothy en Frédérique DECOSTER-BERTH

	 	 Mathîz

	 Kimberly DECOSTER

	 	 Aline

	 Gregory en Amélie DECOSTER-VANACKERE

	 	 Marie-Beau

   Freddy en Marleen DECOSTER-BENOOIT

	 Kurt en Stefanie VAN EECKHOUTE-DECOSTER

	 	 Zoé

	 	 Marthe

	 Matthias en Julie DECOSTER-BAETENS

	 Thomas DECOSTER

   Eddy DECOSTER

   Johnny en Marie-Claire DECOSTER-VERBRUGGHE

Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Delen mee in dit verdriet de families:

   VANDEKERCKHOVE, VANDROMME, DECOSTER, DEMUYNCK.

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan haar huisarts Dr. Luc Deryckere, 

de artsen en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, haar thuisverpleging, 

familiehulp en eveneens haar kinesist Danny Porteman.

Samen met de familie en allen die Gabriëlla genegen waren nemen we afscheid 
van haar tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatshebben in de aula Uitzicht, 

Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk 

op vrijdag 14 september 2018 om 11.30 uur.

U krijgt de gelegenheid de familie te groeten na de plechtigheid.

Na de crematie zal Gabriëlla rusten bij haar echtgenoot op de begraafplaats te Hulste.

Samenkomst om 11.15 uur.

Voor een stil moment bij Gabriëlla bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur,

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten.

Begrafenissen Vanwynsberghe, Kuurne - Tel. 056 71 63 23 

Rouwadres

P/A Uitvaart Vanwynsberghe

T.a.v. de familie Decoster & Vandekerckhove

St.Michielsweg 11, 8520 Kuurne
Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be



Mevrouw

Gabriëlla Vandekerckhove
° 30 augustus 1927 - † 7 september 2018
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