
Eenvoud was je leven
Je hart bij de familie

Zonder jou is alles anders
Rust is je gegeven

Maar we weten dat het zo goed is.

Door mooie herinneringen gesterkt
nemen we afscheid van

Mevrouw

Simonne Hoorelbeke
weduwe van de heer Camiel Crombez (  20.06.1967)

geboren in Langemark op 24 juni 1928 en overleden in het 
WZC De Boomgaard in Langemark op 27 november 2019.

Gewezen lid van OKRA 

Samen met allen die Simonne gekend hebben, willen wij 
afscheid nemen tijdens de uitvaartplechtigheid 

die zal opgedragen worden in de Sint-Pauluskerk in Langemark  
op woensdag 4 december om 10.00 uur.

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Na de crematie zullen we in familiekring de urne van Simonne 
plaatsen in het urnenveld op de begraafplaats van Langemark.

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

van vrijdag t.e.m dinsdag van 15.00 uur tot 19.00 uur,
zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, zondag gesloten

.

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

Zij was de moeder en mémé van:

Mireille en Roland Crombez - Decaestecker

 Roy en Lies Decaestecker - Vervisch
  lexie en Izzie

 Ringo en Jaël Decaestecker - Boone
  Staf en Reneé

Myriam en José Crombez - Victoor
 
 Tamara en Bart Victoor - Rambour
  Jana, Lara en Jasper

Marleen en Serge Crombez - Delaire

 Dimitry en Mie Platteeuw - Verschaeve
  Fleur en Michiel

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Hoorelbeke - Carrein en Crombez - Deloffer

Een woord van dank aan haar huisartsenpraktijk “De Linde” en
het personeel van W.Z.C De Boomgaard in Langemark waar ze
met liefdevolle zorgen omringd werd.

Rouwadres:
 Nieuwe Kalsijde 9, 8920 Langemark
 Blikstraat 11, 8920 Langemark
 Ter Linden 33, 8900 Ieper 
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