
Tijl, Vieke, Tim en Isa nodigen u uit  
om samen afscheid te nemen van Joke  
in de kerk Sint-Pieter en Pauwel in de Dorpstraat  
te Neerijse op zaterdag 8 november 2014 om 11 uur. 

Bijeenkomst en gelegenheid de familie te groeten  
in de kerk vanaf 10.30 uur.

U kan persoonlijk afscheid nemen van Joke in het 
funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 te Heverlee  
op woensdag 5 november van 19 tot 20 uur.

Joke zal in beperkte familiekring worden gecremeerd 
op donderdag 6 november.

Joke wil verder leven zoals ze was.  
Ze hield van authenticiteit, eenvoud en vrolijkheid.

Dank aan iedereen die Joke tijdens de voorbije 2 jaar 
en 3 maanden heeft verzorgd en gesteund. Het zijn 
veel te veel lieve mensen om op te noemen en Joke 
zou nooit iemand tekort willen doen.

Liever dan bloemen willen wij graag Joke verder laten leven door 
uw vrijgevige steun te vragen voor een van volgende organisaties: 
de fondsen “Ovariële Kiemceltumoren” en “Vriendtjes tegen Kanker” 
van KU Leuven, de “Ziekenhuisschool UZ Leuven” en alsook  
het synchroon internetonderwijs “Bednet”.

Deze initiatieven willen patiënten van eierstokkanker 
en zieke kinderen helpen.

U vindt meer uitleg op de website 
www.samensterkmetjokeboke.webs.com

Familie Decuypere-Viaene, 
Vranksberg 21, 3040 Loonbeek

Begr. PUES 016 - 60 15 06 condoleren: www.pues.be

Zoveel bergen beklommen, de laatste zo zwaar.
Een ster die nu schijnt.

Haar hart bonst verder in onze harten.
De hemel heeft er een engel bij.

Joke Decuypere

Oud-leerling van Sancta-Maria Leuven
Volleyballspeelster van Smash Neerijse

geboren te Leuven op 26 juli 1996  
overleden te Edegem (UZA) op 28 oktober 2014 
na een moedige strijd.

Tijl en Vieke Decuypere-Viaene, Tim en Isa

René en Lieve Decuypere-Christiaen, opa en oma

Roger en Rosa (✝) Viaene-Van de Maele, pepe en meme

En haar lieve nonkels, tantes, neefjes en nichtjes 

Patrick (✝), Roos & Marnix, peter Lieven en Ann,  
Klaas en meter Catherine
Pat, Pierre, Sander & Stefanie, Bieke, Liesbet, Fien, 
Elke, Stig, Kjell, Nicolas en Margaux


