
Te jong en volop in het leven mocht jij je dromen niet meer beleven. 

Je glimlach op je gezicht, 

blijven voor altijd in ons geheugen gegrift

mevrouw

Carine Vercaemere

Levensgezellin van wijlen Dhr. Marc Besieux (†4.2.2020)

Carine werd geboren te Kortrijk op 23 maart 1957

en is thuis te Bavikhove overleden op 19 juni 2021.

Carine blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Haar kinderen en kleinkinderen:

Joshua en Eline DESMET-DELPORTE

 Davinio

Soren en Deborah SERVAEGE-DESMET

 Hailey

 Owen

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

Geert en Linda LEPLA-VERCAEMERE en familie

Dirk en Dorine LEFEBRE-VERCAEMERE en familie

Patrick VERCAEMERE en familie

Eddy en Linde VERCAEMERE-DEBELS en familie

Jeanick en Ingrid SCHEPENS-VERCAEMERE en familie

Onze oprechte dank aan haar huisarts Dr. Luc Deryckere, haar buurman Danny en haar thuisverpleging.

Rouwadres:

Beekjufferstraat 13, 8501 Heule

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

Samen met familie en vrienden willen we Carine nog een laatste keer liefdevol omringen tijdens de 

uitvaartplechtigheid op vrijdag 25 juni 2021 om 11.30 uur 

in de aula van het crematorium "Uitzicht" te Kortrijk, Ambassadeur Baertlaan 5.

U kunt de plechtigheid vanaf  11u25 volgen via livestream op:

https.//uitzicht.dienst.live/Carine-Vercaemer wachtwoord = 91721

Na de plechtigheid wordt haar as verspreid op de begraafplaats van Bavikhove.

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

maar we behouden haar liefdevolle herinnering in ons hart.

Begrafenissen Vanwynsberghe - Kuurne 056/71 63 23 

We hadden graag samen met u afscheid genomen.

Door de huidige maatregelen is dit echter niet mogelijk. 

Op vrijdag 25  juni 2021 nemen wij afscheid 

in de aula van het crematorium "Uitzicht" te Kortrijk.

U kunt de plechtigheid vanaf  11u25 volgen via livestream op:
https.//uitzicht.dienst.live/Carine-Vercaemer wachtwoord = 91721

Na de plechtigheid wordt haar as verspreid op de begraafplaats van Bavikhove.



Mevrouw

Carine Vercaemere
° 23 maart 1957 - † 19 juni 2021
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