
Een bijzonder man is van ons heengegaan.
Wij zijn dankbaar dat hij zijn leven met ons deelde

De heer

Germain Lesieur

echtgenoot van mevrouw Yvonne Decraene

Germain werd geboren te Lendelede op 17 maart 1935
en is in de Sint-Jozefskliniek te Izegem rustig ingeslapen op 29 november 2020.

Bezieler van “Electro Lesieur”.

Germain blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote: 

Yvonne DECRAENE

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Katelijne LESIEUR

         Tim en Laurence TAVERNIER – VIAENE  en Celeste

         Alexandre en Nathalie  VIAENE – COPPENS  

Christian en Carine LESIEUR – NOORENBERGHE

         Charles LESIEUR

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Hervé (†) en Antoinette (†)  DESPRIET – DECRAENE  en familie (†)

Adolf (†) en Lucienne (†) DECRAENE – MAES  en familie

Frans (†) en Mariette (†) TERRIE –DECRAENE en familie

Gaston en Liliane (†) DECRAENE – POLLET en familie

Norbert (†) en Maria SOEN – DECRAENE en familie

Laurent (†) en Henriette NEYRINCK-DECRAENE en familie

Bernard (†) DECRAENE  en familie

Luc en Marie-Jeanne VANDENBOSSCHE – DECRAENE en familie

       

Delen mee in dit verdriet de families:

LESIEUR, VERGOTE, DECRAENE en BOUTELGIER

Een woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen aan zijn huisarts Dr. Stefaan Devos, 

het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 

en in het bijzonder het personeel van WZC “'t Pandje” te Izegem.

Wij zullen afscheid nemen van Germain in intieme kring tijdens de uitvaartplechtigheid 

die plaatsvindt op zaterdag 5 december 2020 in de Sint-Catharinakerk te Kuurne (Sente).

(Rekening houdend met de maatregelen Covid-19)

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet aan Germain, 

maar we behouden zijn liefdevolle herinnering in ons hart.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim, Kuurne - 056/71 63 23 

Rouwadressen:

Pieter Verhaeghestraat 136, 8520 Kuurne (Sente).

Lendeleedsestraat 20, 8520 Kuurne (Sente).

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be



De heer

Germain Lesieur
° 17 maart 1935 - † 29 november 2020
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