
Hiervan geven u met droefheid kennis: 

 
Luc en Chantal Dejager - Demeurie, 

 Nicolas Dejager, 

 
Hendrik en Yasmine Gardyn - Demeurie, 

 Sofie Gardyn, 

 Sander Gardyn en Amber, 

 
Steve Demeurie, 

 Detlev Demeurie en Bente Deleersnijder, 

 Loeka Demeurie, 

 
Ronny en Nicole Vercruysse - Vandecaveye, 

 Barbara Vercruysse, 

 Jonathan Vercruysse, 

 
Jean-Claude en Annick Vercruysse - Gezelle, 

 India Vercruysse en Laurenz Demey, 

   haar kinderen en kleinkinderen. 

 
De families Vandekerckhove - Vanhoenacker 

               en Demeurie - Vercruysse. 

 
Met onze dank aan de directie, personeel en medebewoners 
van het wzc H. Familie te Deerlijk en haar huisdokter. 
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In de gezegende leeftijd van 84 jaar 
overleed onze lieve moeder en grootmoeder 

 

Sonia Vandekerckhove 
weduwe van Hiloné Demeurie 

levenspartner van † André Vercruysse 

 
geboren te Deerlijk op 6 juni 1936 

en er overleden op 22 december 2020. 

 
Als gevolg van de coronamaatregelen 

namen wij afscheid van Sonia in beperkte kring. 

 
Nadien volgde de bijzetting in de familiekelder 

op de begraafplaats te Deerlijk. 

 
Rouwadres: Familie Sonia Vandekerckhove 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Als... 

Als ik de dingen niet meer weet, 

als ik de namen niet meer ken 

en wat ik weet, meteen vergeet, 

zodat ik onherkenbaar ben, 

denk dan aan de weg door mij gegaan, 

zo heb ik het niet voor niets gedaan. 

- Ciska Lentze - 
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