
Marcel Jonckheere
22 juli 1933 - 21 november 2020

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht.
Rust nu maar uit.

Dit melden u met diepe droefheid en christene gelatenheid:

Dirk Jonckheere
 Brecht en Joke
 Ward en Lore

Joris en Ria Kimpe - Jonckheere
 Amke

Marc en Isa Decru - Jonckheere
 Jorin en Lana
 Irine en Robin

Rik Jonckheere

Francky en Ciska Debeuf - Jonckheere
 Nincy en Jonas

zijn kinderen en kleinkinderen

zijn schoonzus en schoonbroers
zijn neven en nichten

De families Jonckheere - Verplancke

Wij danken waarderend
zijn huisarts dr. Beele
zijn thuisverpleging Marleen en Ruben

Uitvaartcentrum  Feryn Lichtervelde & Hooglede  
051/ 72.54.49  -  info@begrafenissen-feryn.be



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

de heer

Marcel Jonckheere
weduwnaar van mevrouw Aimée Verplancke (†2001)

Door overheidsmaatregelen heeft de uitvaartdienst 
in beperkte kring plaats.

Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Lichtervelde.

U kan Marcel een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum Feryn, 
Koolskampstraat 5a/7 elke dag t.e.m. vrijdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Online rouwregister op www.begrafenissen-feryn.be

Geboren te Bekegem op 22 juli 1933 en 
overleden thuis te Lichtervelde op zaterdag 21 november 2020,

omringd door zijn naasten.

Onze papa, onze pepe, Marcel, werd geboren op 22 juli 1933 
in Bekegem, nabij de Boskapel. Hij was de vijfde in de rij van 
een warm, groot gezin met 4 broers en 3 zussen. 
Hij heeft als kind de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. 
In die tijd ging hij dan ook altijd te voet naar school, 
door weer en wind. Tot aan z’n 14 jaar, want toen moest hij 
gaan werken. Hij heeft ook twee jaar legerdienst gedaan. 
Tot aan z’n 27ste heeft hij voor zijn ouders gewerkt. 
Intussen kende hij al zeven jaar zijn grote liefde Aimée. 
In 1960 zijn ze getrouwd en gingen daarna samenwonen in 
Ruddervoorde, waar ze een boerderij opstartten. 
Daar werd ook het gezin uitgebreid en werden de twee zonen 
en drie dochters geboren. In 1969 verhuisden ze dan naar 
Lichtervelde, waar hij tot op de dag van zijn overlijden woonde. 

Het leven bestond uit hard werken: hard werken op de boerderij, 
’s zomers gaan helpen bij een loonwerker en ’s winters tijdens 
de avonden als chauffeur van dokter Speybrouck. Hij stond dan 
ook altijd klaar om iedereen te helpen. Daarnaast had hij ook 
een groot hart voor paarden. Die hobby bestond aanvankelijk 
uit paarden dresseren, maar later toen hij wat meer vrije tijd 
kreeg, reed hij met de huifkar door gans het Vlaamse land. 
Hij kon er enorm van genieten als we met alle kinderen en 
kleinkinderen samen waren. Zo ook nog enkele maanden 
geleden, op zijn 87ste verjaardag. In stilte genoot hij enorm 
van het samenzijn. En zoals altijd, zei hij ons “dat we goed 
voor onszelf moesten zorgen”.

Een drietal jaar geleden begon de gezondheid wat achteruit 
te gaan. Het geheugen werkte ook alsmaar moeilijker mee. 
Vorig jaar kwam daar ook nog een heupoperatie bij. 
Er was alsmaar meer hulp nodig, maar hij was steeds 
heel dankbaar voor de zorgen die hij kreeg van zijn kinderen.

Een drietal weken geleden werd het nog stiller. 
Zonder woorden gleed je steeds wat meer weg. 
Dag papa, dag pepe, we gaan je missen. 
Rust zacht samen bij moemoe.

Lid van Houtlandmenners
Lid van ABS

Lid van Tuinhier
Lid van diverse kaartersverenigingen


