
Samen met familie nemen we in beperkte kring afscheid van Nicole 
in de kerk van Sint-Jan ter Biezen op maandag 16 augustus 2021 

om 10 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Omwille van de corona-maatregelen mogen er maximum 100 mensen 
de dienst bijwonen. Van zodra dit aantal aanwezigen bereikt is, 

kan er niemand meer toegelaten worden in de kerk.

Met dank aan:
 haar huisdokters Dr. Bal en Dr. Doise
 de thuisverpleging, Familiehulp, Het Vlaams Kruis
 haar kinesist Rik Barzeele
 de dokters en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis

U kunt Nicole een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys, 
Duinkerkestraat 143 te Poperinge. Bezoekuren Funerarium: elke werkdag 
van 14.30 uur tot 19 uur, op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zondag.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

† Achiel Deheegher – Agnes Hautekeur en familie
† Gilbert Deheegher – † Godelieve Struye en familie
† Albertine Deheegher – † Camiel Delanote en familie
† Jeanne Deheegher – † Petrus Dever en familie
Ivonne Deheegher – † Lucien Buseyne en familie
† Albert Deheegher – † Agnes Struye en familie
† Gilberte Deheegher – Gery Hautekeur en familie
† Marie-Madeleine Deheegher – † Marcel Vancaeyzeele – 
 † Henri Vanden Bussche en familie
EZ Noëmie Deheegher
Godelieve Deheegher
Ferdinand Deheegher – Jeanine Decrock en familie

   haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Dessein - Cardinael en Deheegher - Degrauwe
danken u voor uw vriendschap, steun en medeleven.

Uitvaartcentrum Demuys Poperinge 
057/33 81 25



Zo plotseling ben je van ons heengegaan.
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan.
Wat in onze herinnering blijft is je lach, 

je genoot van het leven.
Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden, 
je hebt het met veel moed gedaan. 

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Hubert Deheegher haar echtgenoot

Bart Deheegher
Frank Deheegher
 Tom, Inès
† Henk Deheegher – Goedele Slembrouck
 Lowie, Sammie, Tonnie, Remie
   haar kinderen en kleinkinderen

José Dessein – † Mariette Lermytte en familie
Monique Dessein – Robert Deheegher en familie
Johan Dessein – Colette Vandenbruwaene en familie

   haar broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, 
   neven en nichten

Na een mooi en rijk gevuld leven 
is in stilte van ons heengegaan

Mevrouw

Nicole Dessein
echtgenote van de heer Hubert Deheegher

Geboren te Proven op 1 juni 1943
en na een moedige strijd van ons heengegaan

in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper op 9 augustus 2021,
gesterkt door het sacrament van de zieken.


