
mevrouw

Jacqueline Acke 
 weduwe van de heer Daniël Naessens († 1988)

dochter van † August Acke en † Marguerite Vermeeren

geboren te Olsene op 13 maart 1934 
en van ons heengegaan na een lange moeilijke strijd in het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem

 op Onze Lieve Vrouw Hemelvaart 15 augustus 2020, 
gesterkt met het gebed van de H. Kerk.

 

 

Mama wordt in alle intimiteit begraven in de familiegrond

op de gemeentelijke begraafplaats te Olsene.

Naar de wens van mama zal er later een christelijke afscheidsplechtigheid plaatsvinden,

waarvoor u zal uitgenodigd worden.

Bewaar het beeld van Jacqueline in uw hart,

er is geen begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die haar geluk, liefde en vriendschap gaven.

 

 

 

 

Zij leeft verder in de herinnering van:

Didier Naessens en Bine Van Ruyskensvelde

Tania Naessens en vriend Stefaan

                                                                                                         haar kinderen

Christoph Naessens, haar metekind

Olivier Naessens

Emilie Naessens

                                                                                                   haar kleinkinderen

† Jacques Naessens en † Georgette Van Heuverswyn  

† Maurits Van Nieuwenhuyse en † Katelijne Naessens

                                                                         haar schoonbroers en schoonzussen

† Laurent Voet en familie

     

De families Acke - Vermeeren en Naessens - Moerman.

Onze uiterste dank aan:

     Lutgarde De Ketele en haar voltallig team,

     Eline Van den Abeele, Margot De Bels en Ester Verhamme, 

     Ilse Vandewiele en Wim Eeckhout,

     Luc en Lut Demuytere - Goessaert,

     haar jarenlange trouwe huisarts dokter Frank Descheemacker,

     het personeel van de dienst Zonneschijn,

     alsook de vrijwilligers van het WZC SAMEN te Wakken,

     de dokters en het personeel van het O.L.-Vrouw van Lourdesziekenhuis te Waregem. 

Rouwadres:

Familie Jacqueline Acke

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg

Lijsterstraat 52

9870 Zulte

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27

Online condoleren:  www.vandevyver-uitvaart.be

Dankbaar om wat jij voor ons bent geweest
nemen we afscheid van



Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Rust nu maar uit.


