Omgeven met de dankbare genegenheid van haar familie,
is rustig van ons heengegaan
MEVROUW

Jeannette Delchambre
echtgenote van de heer Daniël Beel
geboren in Oostrozebeke op 28 juli 1943
en overleden in Izegem op 2 november 2018,
gesterkt door het sacrament van de zieken.
Medezaakvoerder van soepen Delsa
Medezaakvoerder van restaurant Terras-Sol
Lid van Okra

Zij is de integere en liefdevolle echtgenote van
Daniël Beel
Zij is de ruimdenkende en begripvolle mama met altijd luisterend oor
en de meest fantastische oma van
Koen Beel
Chloé Beel en Willem Vroman
Remy Beel
Wim en Caty Eeckhout - Beel
Leòn Eeckhout
Odar Eeckhout
Wolf Eeckhout
Getty Beel
Clément Demesmaeker
Zij is de lieve zus, schoonzus en tante van

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de Sint-Amandskerk in Oostrozebeke
op donderdag 8 november 2018 om 11 uur, gevolgd door de crematie.
Er is gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 10.30 uur.

Een laatste groet aan Jeannette kan gebracht worden in
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke,
iedere weekdag van 16.30 uur tot 18.30 uur
en op zaterdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.
Rouwbetuigingen: Familie Beel - Delchambre
p/a Begrafenissen Messiaen
Stationsstraat 156 - 8780 Oostrozebeke
of via www.begrafenissenmessiaen.be

Lucien en Godelieve Delchambre - Cottenie en familie
Etienne en Jeannine Vroman - Delchambre en familie
† Arseen en Marie-José Delchambre - Rosseel en familie
Etienne en † Liliane Delchambre - Desmet en familie
Herman en Yvette Casier - Delchambre en familie
† Wilfried en Angèle Polfliet - Beel en familie
† Gaby en Gisèle Delsoir - Beel en familie
† Noël Beel en familie
Robert en Isabelle Verelst - Beel en familie
De families Delchambre - Sabbe en Beel - Vuylsteke

Met onze oprechte dank aan:
haar huisarts Dr. M. Verschoore,
de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek in Izegem.
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