Met oprechte dank aan en waardering voor:
zijn huisarts Koen Bossant.
De dokters en verplegend personeel van het
A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem.
Wij zijn de directie en het personeel van het
W.Z.C. Sint-Franciscus te Opbrakel enorm
dankbaar voor de ongelooflijke, liefdevolle
aandacht, het geduld en de warme zorgen die
Jean van hen mocht krijgen.
Eveneens dank aan allen die hem tijdens zijn
leven hun affectie hebben getoond.
En ik wens vooral mijn moeder te bedanken voor
haar eindeloze liefde en toegewijde zorg voor
mijn vader (Filip).

Jean De Winne
1938 - 2022
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Diegenen die ik liefheb verlaat ik
om diegenen die ik liefhad, terug te vinden.
Met mooie herinneringen nemen we afscheid van

DE HEER

Jean De Winne
echtgenoot van mevrouw Monique Van den Haezevelde
geboren te Scheldewindeke op 23 april 1938 en overleden in het
A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 7 juli 2022.
Gewezen voorzitter Koninklijke Olsa Brakel.
Gewezen beheerder RSC Anderlecht.
Gewezen lid Beroepscomité K.B.V.B.
Gewezen voorzitter Dames RSC Anderlecht.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtigheid die zal opgedragen worden in de aula van
"Uitvaartbegeleiding Stefaan", Brusselsestraat 70 te 9660 Brakel,
op vrijdag 15 juli 2022 om 12 uur.
Daarna volgt de bijzetting van de asurne in het columbarium op de
begraafplaats te Sint-Martens-Lierde.
Laat Jean verder leven in uw herinneringen.

Hij blijft verder leven in het hart van:
Monique Van den Haezevelde

zijn echtgenote
zijn kinderen

Filip en Sabine De Winne - Portois
Filip Junior De Winne
Stijn en Linda De Winne - Spronkers

zijn kleinkinderen

Zijn broer, schoonzussen, neven en nichten.
De families De Winne - Van den Berghe Van den Haezevelde - Bauwens.
Een laatste groet aan Jean kan gebracht worden in het funerarium
van "Uitvaartbegeleiding Stefaan", Brusselsestraat 70
te 9660 Brakel elke werkdag van 16 tot 18 uur.
Tekenen van het online rouwregister kan op
www.uitvaartbegeleidingstefaan.be.
Correspondentieadres:
Uitvaartbegeleiding Stefaan, t.a.v. familie
De Winne - Van den Haezevelde
Brusselsestraat 70 - 9660 Brakel

