
Beetje bij beetje moesten we je verlaten
we konden niet zo goed meer met je praten

die blik, die stilte deed vaak zeer
de moeder en oma van vroeger was je niet meer

maar nu je voorgoed bent heengegaan
zeggen wij “dank je”voor al wat je hebt gedaan.

Doorheen onze droefheid zijn we dankbaar
voor het lang en gelukkig leven van

Mevrouw

Blanche Vergauwe
weduwe van de heer Gerard Debaene(†28.10.2014)

Zij werd geboren in Westrozebeke op 2 mei 1928 en
overleden in het WZC De Boomgaard in Langemark op 20 november 2019

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Blanche tijdens
de uitvaartplechtigheid in de St-Pauluskerk in Langemark

 op vrijdag 29 november 2019 om 10.30 uur.
Gevolgd door de begrafenis in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Langemark.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.15 uur.

Voor een stil moment bij Blanche bent u welkom in
Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark,
van maandag t.e.m donderdag van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Let wel: zaterdag 23 november 2019 van 16.30 uur tot 18.00 uur. 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via www.rouwcenter-jonckheere.be

Zij blijft voor altijd verder leven in het hart van:

Dirk en Maria Debaene - Willem,
Patrick en Ingrid Debaene - Nollet,
Geert Debaene, 
          haar kinderen;

Tony en Lies Debaene - Deceuninck,
 Vital en Milan,
Cindy en Ward Debaene - Casier,
 Jarne en Jens,
Davy en Jasmien Debaene - Vandelanotte,
 Amelie,
Klaas Debaene,
Michiel Debaene,
Darline en Thomas Debaene - Missiaen,
 Mathis en Loïc,
Dries en Birgit Debaene - Versavel, 
Domine Debaene en Delphine
             haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Frans† en Paula Vergauwe - Vandevoorde en familie,
Gerard† en Maria† Deforche - Debaene en familie,
Georges† en Martha† Dick - Debaene en familie,
Gaston† en Bertha† Brabant - Debaene en familie,
Ferdinand† en Agnes† Debaene - Verduyn en familie,
Joseph† Debaene,

       haar broer, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten;

De families Vergauwe - Gesquiere en Debaene - Degraeve.

Met dank en waardering aan:
 artsenpraktijk “de linde”
 directie, verplegend en verzorgend personeel van W.Z.C De Boomgaard,Langemark
 en allen die haar genegen waren.

Rouwadres: Blanche Vergauwe, p.a rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark. 




