Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit

Met droefheid, maar met grote dankbaarheid
nemen we afscheid van
Mevrouw

echtgenote van de heer Henri Vulsteke
Zij werd geboren in Hollebeke op 4 juli 1928 en is zachtjes
ingeslapen in het woonzorgcentrum “Sint-Jozef” in Passendale
op zaterdag 13 april 2019, gesterkt door de zegen van de kerk.
Lid van “OKRA” Bikschote
Gewezen bestuurslid “KVLV” Bikschote
Lid van de “Gezinsbond” Bikschote
Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Jeanne
tijdens de uitvaartplechtigheid op zaterdag 20 april 2019
om 10.30 uur in de Sint-Andreaskerk in Bikschote,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.
U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven
te betuigen aan de familie na de dienst
Voor een stil moment bij Jeanne bent u welkom in
Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark,
van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur.
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via:
www.rouwcenter-jonckheere.be.

Jeanne heeft voor altijd een speciaal plaatsje in het hart van:
haar echtgenoot:
Henri Vulsteke
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Raphaël† en Monique† Vulsteke - Bouten
Bart en Kathy Vulsteke - Derycke
Iluna, Laura, Sara
Jan en Els Corneillie - Vulsteke
Mathis,
Willy en Annie Vandenbroucke - Vulsteke
Stefaan en Kathleen Vandenbroucke - Vandenbussche
Eduard
Toon en Ann Watteyne - Vandenbroucke
Emiel, Remi
Gilbert† Vulsteke
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
Gaston en Maria Vulsteke - Vanpeteghem en familie
Raymond† en Maria Vulsteke - Verhaeghe
Michel en Godelieve Vulsteke - Courtens en familie
E.H. Lucien Vulsteke
delen mee in dit verdriet:
de families De Buf - Lesage en Vulsteke - Legrand
Onze grote dankbaarheid gaat uit naar:
Brigitte en Franky
haar huisartsen, thuisverpleging en kinesisten
directie, personeel en medebewoners van het wzc “Sint-Jozef”
haar buren en vrienden voor de talrijke bezoekjes
Rouwadres:
De familie Jeanne De Buf
p/a Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

