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 Ik kwam binnen en zag dat je me herkende.  

 Mijn naam was onvindbaar, was ook niet belangrijk op dat moment. 
 Je blije glimlach verscheen en spleet je mooi gezicht in tweeën.  
 En ik weet: die mooie lach, die is dit keer voor mij bedoeld. 
 

† 

Mevrouw 
 

Julienne Steenbeke 
 

Echtgenote van de heer Julien Versichel † 14 augustus 2020  
 

Landbouwster op rust  
Lid van Ferm 

Lid van Okra  
 

 
Geboren te Lovendegem op 7 februari 1931 en rustig van ons heengegaan  

in het Woonzorgcentrum ‘Ons Zomerheem’ te Zomergem 
op 11 september 2020, 

gesterkt door het ziekensacrament, 
 gesteund en omringd door haar gezin. 

 
Wij hadden u graag uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen 

in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem. 

Maar de huidige maatregelen laten dit niet toe. 
Wij nemen daarom afscheid in beperkte kring. 

Met dank voor uw begrip. 
 

Het plaatsen van haar asurn bij haar echtgenoot in het columbarium 
op de begraafplaats van Lovendegem gebeurt in familiekring. 

 
Een stil moment bij onze dierbare overledene  

kan in het mortuarium van het Woonzorgcentrum ‘Ons Zomerheem’, 
Dreef 47 te Zomergem 

tot en met vrijdag tussen 16 en 17 uur. 

 

Dankbaar voor de mooie en lange weg 

die we samen mochten gaan, 

maar bedroefd om het afscheid  

delen u dit mee: 

 

 

  Erwin Versichel - Martine De Craene  

 

    Kjellijn en Jordin  

 

 

   

  Caroline Versichel - Asthére De Craemer  

 

    Mathias  

    Lennert en Silke 

    Quinten en Magalie  

           

     

 

  

  Nadine Versichel - Hans Mouton 

 

    Jonas en Laure  

     Juliette en ♥ 

    Nathan en Pauline 

    Emmelie en Dries  

               haar  kinderen, klein- en achterkleinkinderen  

 

Delen mee in ons verdriet: 

   de families Steenbeke - Pat en Versichel - Martens 

   

Onze oprechte dank aan haar huisarts dr. Coopman  

en aan de directie en het personeel van ‘Ons Zomerheem’ - Horizon 2. 
 

 

9931 Oostwinkel, Langestraat 37 

9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 25  

9950 Waarschoot, Arisdonk 40 
 


