We konden niet zeggen wat we voelden,
we hebben het ook niet uitgelegd.
Maar toch wist jij wat we bedoelden,
de stilte had het al gezegd.

Dit melden u:

Hans en Katrien Naessens - De Ketele,
zijn zoon en schoondochter;

Lisa en Sébastien,
Laura en Jarl,
zijn kleindochters en partners;

Dankbaar nemen wij afscheid van

de heer

Jean Naessens
weduwnaar van Jeannine Van Luchene († 1993)
levensgezel van Mariette Dalewyn († 2015)
Geboren in Waregem op 16 maart 1933
en er rustig van ons heengegaan
in het Woonzorgcentrum “Acropolys” op 12 januari 2019.

† Lucien en † Lucie Naessens - Delabie en familie,
† Jacques en † Denise Naessens - Van Den Breede en familie,
† Marc en Paulette Naessens - De Vrieze en familie,
† Alix en Mieke Van Luchene - Dedecker en familie,
zijn broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten;

De families Naessens, Van Luchene, De Rore en Dalewyn.

Onze oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. Thierry Dalewyn

Jean drukte de wens uit om zijn lichaam af te staan
voor wetenschappelijk onderzoek aan de Kulak Kortrijk.
Er is er geen mogelijkheid om hem
een laatste groet te brengen in het uitvaartcentrum.

Op een later te bepalen tijdstip zal Jean begraven worden
op de stadsbegraafplaats “De Barakke” in Waregem.

en het personeel van het Woonzorgcentrum “Acropolys” in Waregem.

Rouwbetuiging:
Familie Naessens - Deketele
Nellekensstraat 11 - 9771 Nokere.

Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be
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Jean Naessens
1933 - 2019

Opa steentjes,
Je was een man van weinig woorden,
maar met het hart op de juiste plaats.
Met jouw iets maakte je al jouw vrienden
en familieleden gelukkig met een blits bezoek.
Een echte volksman en allemansvriend.
Een man om veel respect voor te koesteren,
maar bovenal voor ons een opa uit de duizend.
Lisa en Laura
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