
    Diep bedroefd maar dankbaar om zijn gezegend leven, melden we u het onverwacht heengaan van 

Jean Mahieu 
weduwnaar van Simone Vergheynst 

° te Ronse op 01.03.1929 en onverwacht overleden  
in het St Franciscustehuis te Brakel op 28.04.2020 

 

Dirk & Françoise Vlasschaert-Mahieu                                          zijn kinderen 
           Stephanie Vlasschaert & Tom Verstraeten        zijn petekind  
           Steven Vlasschaert & Joni Van Schandevyl                    zijn kleinkind 
 
Germaine Van Huffel                                                                    zijn vriendin 
  Johan & Betty Geenens – T’Sjoen,                                        de kinderen  
     Jonas & Jana                                                     en kleinkinderen van zijn vriendin 
 
De families Mahieu-Geenens & Vergheynst – Cornelis 
 

Door de huidige omstandigheden zullen wij in strikte familiekring afscheid nemen van Jean                          
in de aula van het crematorium Siesegem te Aalst, Merestraat 169, op zaterdag 2 mei om 10u30. 

 

Een speciaal woordje van dank aan het St. Franciscustehuis te Brakel, voor de goede zorgen, 
in het bijzonder aan Delphine, Valerie & Katrien alsook zijn huisarts Dr. Jourquin. 

‘Ik heb lang en gelukkig    
geleefd, niets gevraagd en veel 

gekregen en van alle goede 
dingen voldaan,                    

ben ik stilletjes heengegaan.’ 

†     Diep bedroefd maar dankbaar om zijn gezegend leven, melden we u het onverwacht heengaan van 

Jean Mahieu 
weduwnaar van Simone Vergheynst 

° te Ronse op 01.03.1929 en onverwacht overleden  
in het St Franciscustehuis te Brakel op 28.04.2020 

 

Dirk & Françoise Vlasschaert-Mahieu                                          zijn kinderen 
           Stephanie Vlasschaert & Tom Verstraeten        zijn petekind  
           Steven Vlasschaert & Joni Van Schandevyl                    zijn kleinkind 
 
Germaine Van Huffel                                                                    zijn vriendin 
  Johan & Betty Geenens – T’Sjoen,                                        de kinderen  
     Jonas & Jana                                                     en kleinkinderen van zijn vriendin 
 
De families Mahieu-Geenens & Vergheynst – Cornelis 
 

Door de huidige omstandigheden zullen wij in strikte familiekring afscheid nemen van Jean                          
in de aula van het crematorium Siesegem te Aalst, Merestraat 169, op zaterdag 2 mei om 10u30. 

 

Een speciaal woordje van dank aan het St. Franciscustehuis te Brakel, voor de goede zorgen, 
in het bijzonder aan Delphine, Valerie & Katrien alsook zijn huisarts Dr. Jourquin. 

‘Ik heb lang en gelukkig    
geleefd, niets gevraagd en veel 

gekregen en van alle goede 
dingen voldaan,                    

ben ik stilletjes heengegaan.’ 

†
weduwnaar van Simone Vergheynst

° te Ronse op 01.03.1929 en plots overleden
in het St.-Franciscustehuis te Brakel op 28.04.2020


