
  
 

 

 

 
 

Hij was de vader, opa en pepe van: 
 

  Willy en Christiane Bryon - Cnockaert 
 

   Andy en Saskia Bryon - De Gryse 

    Jonas 

    Liza 

 
Hij was de broer, schoonbroer en nonkel van: 
    

  † Aloïs en †Georgette Cnockaert - Deroo en familie 

  † Marcel Cnockaert en familie 

  André Cnockaert en vriendin Cora en familie 

  † André en † Margriet Sabbe - Cnockaert en familie 

 
  † Marcel en † Maria Verlez - Spriet 

  † Omer en † Paula Vanlauwe - Verlez en familie 

 
Hij was de peter van: 
 

  Andy zijn enig kleinkind 

  

Hij was verwant aan de families: 
 

   Cnockaert - Maddelein en Verlez - Claeys  

 
Met warme dank aan: 
 

  zijn huisartsen 

 
Rouwadres: 
 

  Camille Cnockaert, p.a. Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy 

                Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 

  

  

                 Ik heb lang en gelukkig geleefd,  
                 niets gevraagd en veel gekregen  
                 en ben van alle goede dingen voldaan,  
                 stilletjes ter Here gegaan... 
                                                                               Stijn Streuvels 

 

 

Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van 

 

DE HEER 

Camille Cnockaert 
 

echtgenote van mevrouw Angèle Verlez (†02.06.2017) 

 
geboren in Langemark op 19 januari 1925 

en thuis stil het leven verlaten op 12 september 2019 

gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving 

 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit tot de plechtige rouwdienst die zal 

 plaats vinden in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw in 

Madonna - Langemark op donderdag 19 september 2019 om 10 uur. 

 
U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst. 

 
Aansluitend volgt de crematie waarna de urne een  

mooie plaats zal krijgen in zijn vertrouwde omgeving. 

 
U kan Camille een laatste groet brengen in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur, 

zaterdag van 15 tot 17 uur, zon- & feestdagen gesloten. 

 
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via 

www.rouwcenter-jonckheere.be 
 

 

 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a, Langemark 057 48 89 01 


