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

 
DE HEER 

Jozef Deplancke 
echtgenoot van mevrouw Monique Soenens 

 
Jozef werd geboren te Kuurne op 19 maart 1938 

en is, in het bijzijn van zijn echtgenote, rustig ingeslapen 
in het Woonzorgcentrum 'Aksent' te Lendelede 

op 16 april 2021. 
 

Gewezen lid ATB Natuurvrienden 
Gewezen lid PASAR Kampeerclub 

Lid van OKRA 

 
Door de huidige maatregelen,  

nemen we in intieme familiekring afscheid  
in het Rouwcentrum Depoorter 

Aula 'De Levensboom' te Izegem. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna de urne 
wordt begraven in het urnenveld op de gemeentelijke 

begraafplaats te Lendelede. 
 

Een laatste groet kan worden gebracht  
tot en met donderdag 22 april 2021 
in het funerarium DEPOORTER,  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,  
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

 
Rouwadres:  
Familie van Jozef Deplancke 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 

 
 
 
 
Hij leeft verder in het hart van:  
 
zijn echtgenote:  
 
 Monique Soenens 
 
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  
 
 Nancy Maes 
  Lieselotte, Haley en Alissa 
  Mike en Hélène 
  Jens 
 
 Francky Maes en Virginie Vandekerckhove 
  Brain  
  Anthony en Julia, Riciano 
  Ashley en vriend Maarten  
 
 Kurt Deplancke en Dagmara Bouvry 
  Margot 
  Pieter 
  Arwen 
 
zijn schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten:  
 
 † Marcel en † Roza Bekaert - Deplancke en familie  
 
 † André en Mireille Soenens - Meersschaert en familie  
 † Noël en Georgette Soenens - Vanwynsberghe en familie  
 Gerard en Christiane Soete - Soenens en familie  
 Frans en Georgette Soenens - Seynaeve 
 Rita Soenens en familie 
 
de families Deplancke - Lutin en Soenens - Buyck  
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
zijn huisarts, Dr. Griet Verhelst,  
de directie en het personeel van het WZC 'Aksent' te Lendelede 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.   
 
 


