
Angele Vanlerberghe
18 maart 1939 - 29 juli 2020

Uw uitvaartbegeleiding naast en voor elkaar, wij staan er voor u.
Rouwcenter Jonckheere,Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark  057 48 89 01



Het leven tussen hoop en vrees dat maakt je bang, 
je wilt immers nog wel heel lang

je hebt je strijd met moed gestreden, 
helaas toch het verlies geleden.
Wij vergeten jou nooit meer, 

onze moeder, vrouw en nog zo veel meer.

Met droefheid melden wij u het overlijden van

mevrouw

Angele Vanlerberghe
echtgenote van de heer Oswald Cools

zij werd geboren in Sint-Jan (Ieper) op 18 maart 1939 
en is ons onverwacht ontnomen in Merkem op 29 juli 2020.

Rekening houdende met de huidige coronamaatregelen 
zal de uitvaartdienst in het bijzijn van haar familie en naasten 

plaatsvinden in de aula van rouwcenter jonckheere in Langemark

Na de uitvaartdienst volgt de crematie en zullen we de urne van Angele aan de aarde 
toevertrouwen in het urneveld op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Naar aanleiding van de beslissing van de Federale Overheid, 
kan de dienst in de aula enkel gevolgd worden met een mondmasker.

Er is gelegenheid tot begroeting in Rouwcenter Jonckheere, 
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

Van donderdag t.e.m vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur, 
op zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

U kan uw steun en medeleven betuigen aan de familie van Angele via
www.rouwcenter-jonckheere.be

Zij is de echtgenote van:
 Oswald Cools

Zij is de moeder, schoonmoeder, grootmoeder van:
 Ann† Cools en Peter† Pattyn
 Bart Cools en vriendin Valerie Gombeer
  Benji Cools en Lauren De Naer
  Margon Camerlinck
 Cris Cools en Marianne Dewyse
  Daan Cools
  Seppe Cools
  Linde Cools
 Dries Cools en Eveline Arfeuille
  Iwain Cools
  Owen Cools

Zij is de zus, schoonzus en tante van:
 Agnès Vanlerberghe en Frans† Degryse en familie
 Margriet Vanlerberghe en André Hoflack en familie
 Gilbert Vanlerberghe en Annie Snick en familie
 Andrea Vanlerberghe en Degroote André en familie
 Erna Vanlerberghe en José Vercamer en familie
 Marc Vanlerberghe en Maria Demeersseman en familie
 Noël† Cools en Godelieve Hoorelbeke en familie
 Erna Cools en Willy† Spriet, Marc Butaye en familie
 Rosa Cools en Jean-Paul† Dewachter, Christian Desrumaux en familie
 Magda Cools en Marc Vanlauwe en familie

Zij is de doopmeter van:
 Iwain Cools en Harry Vercamer

Zij is verwant aan de families:
 Vanlerberghe - Bourdeau en Cools - Demeersseman

Een bijzonder woord van dank gaat uit naar:
 Artsenhuis De Linde
 haar thuisverpleging Marleen en Claudine
 directie en verzorgend personeel van het W.Z.C. “De Groene Verte” in Merkem

Rouwadres:
 Klerkenstraat 117, 8920 Langemark


