
Waar je ook bent, 
ik zou het niet weten. 
Niet in afstand of tijd te meten, 
maar ik heb je bij me. 
Diep in mij, 
daarom ben je zo dichtbij. 
 

Toon Hermans 
 

 
 

Na een leven in goedheid, vreugde en vriendschap is van ons heengegaan 

 

de heer 

Michel Decoene 
Echtgenoot van mevrouw Magda Peeters 

 
Geboren te Wevelgem op 2 augustus 1939. 

Omgeven door onze liefde is hij van ons heengegaan  
te Wevelgem in WZC Elckerlyc op 11 oktober 2019.  

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

heeft plaats in de Sint-Theresiakerk te Wevelgem, Menenstraat  
op zaterdag 19 oktober 2019 om 10.00 uur. 

 
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst. 

 
Daarna volgt de crematie, waarna de urne terug thuiskomt binnen de hechte kring van zijn gezin. 

 
Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Serrus te Wevelgem,  

(ingang via parking begin Lauwestraat),  
zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur,  

elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur. 

 
Rouwbetuiging: 

via www.uitvaartzorgserrus.be 
Ofwel: familie van wijlen Michel Decoene 

P/a Kozakstraat 15 – 8560 Wevelgem 

 
Bloemen noch kransen, liever een gift aan www.stopalzheimer.be op rekeningnummer  
BE93 2300 0602 8467 met de opmerking “ter nagedachtenis van Dhr. Michel Decoene”. 

 
 

 
Dit melden u: 

 
 

zijn echtgenote: 
 

 Magda Peeters 

 
zijn kinderen en kleinkinderen: 
 

 Erwin en Mia Decoene-Herssens 
 Kurt en Angela Decoene-Wang 
  Daniel Wang 
  Tess Decoene 
 Karen Decoene 

  
zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 
 

Noël † en Alice † Decoene-Hoste en familie 
 André † en Simonne † Labaere-Decoene en familie 

Robert † en Germaine Vandemoortele-Decoene en familie 
 Roger † en Monique † Coulon-Decoene en familie 
 Marcel en Véronique Decoene-Carré en familie 
 François en Godelieve Pluym – Norbert † Decorte – Decoene en familie 
 
 Louis en Godelieve Van den Bossche-Peeters en familie 
 Jozef en Imelda † Mertens-Peeters en familie 
 Marc en Lut Reekmans-Peeters en familie 
 Guido en Hilde Peeters-De Bock en familie 
 Valentijn en Hilde Hanot-Peeters en familie 
 Hugo Peeters 
 Erik † Peeters 
 Johan Peeters 

 
De families: 
 

 Decoene-Malfait en Peeters-Hanssens 

 
Met dank aan: 
 

 zijn huisartsen,  
 personeel van WZC Elckerlyc. 

 
 

 
Uitvaartzorg Serrus | 056 42 30 28 

http://www.stopalzheimer.be/

