
Een moeder is een wonderbaar iets,
ze zorgt en verzorgt je, ze troost je,
het enige verdriet dat ze aandoet,
is te sterven en je alleen te laten.

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



Omgeven door onze liefde is van ons heengegaan

Mevrouw

Anna Delobel
echtgenote van de heer Marcel Turck

geboren in Elverdinge op 8 mei 1935 en na ziekte
overleden in Elverdinge op 16 juli 2020.

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van OKRA
Lid van Ziekenzorg

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

plaatsvinden in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge.

Na de uitvaartplechtigheid volgt de begrafenis op de begraafplaats in Elverdinge.

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

Voor een moment van herinnering en bezinning aan Anna
 bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.

Van maandag t.e.m vrijdag van 15.00 uur tot 19.00 uur, 
op zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur, op zon - feestdagen gesloten.

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

Dit melden u diepbedroefd:

 Marcel Turck
haar echtgenoot;

 René en Marijke Turck - Pollet
  Doris Turck en vriend
  Frankie en Iris Quaghebeur - Turck
   Finn
 Alain en Rita Vandevyver - Turck
  Pedro en Vanessa Descamps - Vandevyver
   Marylise, Milan
  Joren en Turiet Vandevyver - Plouvier  
  Sieben en Joyce Vandevyver - Hauspie
  Thijs en Janice Kesteloot - Vandevyver
   Estée, Luca
 Xavier en Ria Van Eeckhoutte - Turck
  Sam Vandenbroucke
 Wim en Els Lepla - Turck
  Flor en Sofie Lepla - Reyns
  Dore Lepla
  Mies Lepla
  Ward Lepla

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

de families  Delobel - Dufloucq en Turck - Claereboudt

 Met dank en waardering aan:
  haar huisdokter
  haar thuisverpleging
  directie en personeel van W.Z.C. Home Vrijzicht in Elverdinge
  en allen die haar genegen waren.
 
 Rouwadres: Sint-Livinusstraat 37, 8906 Elverdinge


