
Je liefde en glimlach op je gezicht, 
blijven voor altijd in ons geheugen gegrift. 

Met stil verdriet melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Marie-Hélène DECOCK
echtgenote van  

de heer Jean Baptiste LINCLAU († 9/4/2018)

Zij werd geboren te Kortrijk op 5 februari 1937 
en omringd door haar familie, rustig ingeslapen 

in het WZC Heilige Familie te Kuurne op 25 september 2019, 
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Samen met de familie en allen die Marie-Hélène genegen waren 
nemen we afscheid van haar tijdens de uitvaartplechtigheid  

die zal plaatshebben in de St.-Michielskerk, Marktplein te Kuurne 
op maandag 30 september 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.10 uur 
er gelegenheid is om de familie te condoleren.

De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden 
op de begraafplaats in de Kasteelstraat te Kuurne. 

Marie-Hélène blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:

Hilde LINCLAU

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

Haar broer, zussen, schoonbroer, neven en nichten:

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

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

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

Voor een stil moment bij Marie-Hélène 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, op zondag gesloten.

Een woord van oprechte dank aan haar huisarts Dr. P. GODDEERIS en  
eveneens aan de directie en het personeel van het WZC Heilige Familie, 
afdeling “De Parel” te Kuurne.

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
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Wij wisten niet hoezeer wij van u hielden. 
Hoe diep de liefde was die ‘t al bezielde.
Wat uit uw hart en uit uw handen kwam.
Maar toen we wenend naast u knielden.
Wisten we plots hoeveel de dood ons nam.


