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Maurice Vanderhaeghe
                      ° 30.10.1928  -  † 11.10.2019



  †
Met stil verdriet nemen wij afscheid van

de heer

Maurice Vanderhaeghe
echtgenoot van mevrouw Rosa Decloedt

Geboren in Langemark op 30 oktober 1928 en
zachtjes ingeslapen in Ieper op 11 oktober 2019,

gesterkt door de zegen van de kerk.

Lid van OKRA
__

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Maurice tijdens de uitvaartplechtigheid
in de Sint-Pauluskerk in Langemark op vrijdag 

18 oktober 2019 om 10 uur.

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

Aansluitend volgt de crematie in Kortrijk, waarna we in 
familiekring, de urne een plaats geven in het columbarium 

op de begraafplaats in Langemark.

Voor een stil moment bij Maurice bent u welkom in 
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark, 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur, 
zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten.

Uw rouwbetuiging kan ook via: www.rouwcenter-jonckheere.be

Rosa Decloedt                                   zijn echtgenote;

Phillippe Vanderhaeghe en Conny Vandenbroucke
       Jonas Vanderhaeghe en Lieselot
       Fé Vanderhaeghe
 Jan Vanderhaeghe en Sophie Catry
       Vic Vanderhaeghe en Sara
       Liz Vanderhaeghe                                zijn kinderen en kleinkinderen;

Georgette Vanderhaeghe †
Daniël Vanderhaeghe† en Annie Jacob† en kinderen

Gilberte Decloedt en Prosper De Muyt†, kinderen 
        en kleinkinderen en levensgezel Frans Vandevyvere
Norbert Decloedt en Simonne Clauw, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Monique Decloedt en Joris Lebbe, 
 kinderen en kleinkinderen     

zijn zus, broer, schoonbroers en schoonzusters;

De families Vanderhaeghe - Cruydt en Decloedt - Vierstraete.            

Een oprecht woord van dank gaat uit naar:
 zijn huisarts
 zijn thuisverpleging Marie-Jeanne, Sari en Annelies
 dokters, verplegend en verzorgend personeel van het
   Jan Yperman ziekenhuis in Ieper en aan allen die 
 Maurice met warme genegenheid hebben omringd.

Rouwadres: Zonnebekestraat 58, 8920 Langemark

Nooit nog zul je door de tuin lopen
waar iedere bloem en plant
getuigden van je zorgzame hand.
Nu gaat voor jou de hemeltuin open.


