
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER 
   Josef Defoort 
 

echtgenoot van mevrouw Nelly Dehaene 
  

Josef werd geboren te Izegem op 12 juli 1939 
en is rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum 'Rustenhove' 

te Ledegem op maandag 23 september 2019. 
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 
 
 

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Eligius te Sint-Eloois-Winkel 

op zaterdag 28 september 2019 om 11 uur. 
 
 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
  

Na de crematie wordt de urne begraven in het urnenveld 

op de begraafplaats van Sint-Eloois-Winkel, dezelfde dag om 17.30 uur. 

  

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium DEPOORTER,  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

 elke dag van 15 tot 19 uur. 
 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

 

Familie van Josef Defoort 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem

Hij leeft verder in het hart van: 
 
 Nelly Dehaene                                                                                                            zijn echtgenote 
 
   Luc en Katlijn Dupré - Defoort  

                  Ruben 

                  Marie 

 
Frederik en Veroniek Vanderhaeghe - Defoort  

                  Josephine 

                  Quinten 

 
Ben en Geneviève Israël - Defoort  

                  Laurence 

                  Louis 

                  Gilles 

 
Jeroen en Joke Defoort - Bloemen 

                  Thibaut  

                  Amélie                                                                                   zijn kinderen en kleinkinderen 
 
 
† Antoon en Lieve Defoort - Carbonez en familie  

Guido en Christiane Vandenbulcke - Defoort en familie  

† Marcel en Martine Defoort - Vandoolaeghe en familie  

 
† Jacques en † Mariette Dehaene - Reyners en familie  

† Guido en † Jacqueline Dehaene - Houvenaghel en familie  

Walter en Georgette Dehaene - Dequidt en familie  

† Marc en Denise Dehaene - De Baene 

† Luc en † Juliette Dehaene - Bulcke en familie  

† Magda Dehaene 

Carlo en † Anne Dehaene - Baker  

André en Liliane Reyners - Dehaene en familie  

Christiaan en Godelieve Dehaene - Delporte en familie  

Lieven en Monique Dehaene - Louwagie en familie                                                                     

                                                                            zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

 
De families Defoort - Baekelandt en Dehaene - Pattou  

De familie dankt voor de goede zorg en toewijding:  
 
zijn huisarts, Dr. S. Devos,  
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 'Rustenhove' te Ledegem,  
de verpleging van het Wit-Gele Kruis, 
de medewerkers van 'Solidariteit voor het gezin' 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 

 

Wij willen je rust geven, 
al is vol droefheid ons hart 
Je lijden zien en niet kunnen helpen 
was onze grootste smart.
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