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ANTOIN LANOYE
°15 maart 1935 - †5 maart 2020



Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man.

Met mooie herinneringen nemen we afscheid van

De heer

ANTOIN LANOYE
echtgenoot van mevrouw Rita Nollet

Geboren in Langemark op 15 maart 1935 
en in het bijzijn van zijn zorgzame echtgenote

 rustig ingeslapen op 5 maart 2020 in Langemark.
Gesterkt door het sacrament der zieken.

Lid van verschillende verenigingen

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Antoin
 tijdens de plechtige uitvaartdienst die plaatsvindt 

op zaterdag 14 maart 2020 om 10.30 uur in de Sint - Pauluskerk in Langemark.
gevolgd door de begrafenis in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark.

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

U kunt Antoin een groet brengen in Rouwcenter Jonckheere,
van maandag tot en met vrijdag telkens van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Online rouwbetuiging via www.rouwcenter-jonckheere.be

Rouwadressen:   Ieperstraat 5, 8920 Langemark
      Allée du Millenaire 5, 1390 Nethen

 Dit melden u diep bedroefd:
 
 Rita Nollet

zijn echtgenote;

 Hilde Lanoye
 Jo Lanoye
 zijn kinderen;
 Tom Degryse

zijn kleinzoon;
 
 †Henri en †Estella Vandenbroucke - Lanoye en familie
 †Octaaf en †Clara Germonpré - Lanoye en familie
 †Rachel Lanoye
 †Gerard en †Maria Onraet - Lanoye en familie
 †Gaston en †Juliene Igodt - Lanoye en familie
 †Gerard en †Godelieve Lanoye - Delbeke en familie

  Gilbert en Paula Nollet - Lanoye en familie

 † Robert en †Simmone Nollet - Hervent en familie
 †Leon en †Denise Deltour - Nollet en familie
 †Gerard en †Mariette Mahieu - Nollet en familie
 †Antoon en †Germaine Vantomme - Nollet en familie
  Albert en Anny Dumortier - Nollet en familie

zijn zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

 De families:

   Lanoye - Claereboudt en Nollet - Delannoy 

 
 een woord van dank gaat uit naar:
 zijn huisarts
 zijn kinesiste
 directie, personeel en medebewoners van WZC “De Boomgaard”in Langemark


