
Angele Derdaele
°11 november 1927 - †3 december 2020

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



Degenen die ik liefheb verlaat ik
om degene die ik liefhad, terug te vinden.

Dankbaar om wat zij voor ons betekend heeft, nemen wij afscheid van

mevrouw

Angele Derdaele
weduwe van de heer Julien Dewachter (†1981)

geboren in Woumen op 11 november 1927
en overleden in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 3 december 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, Hooyaardstraat 23a in Langemark.

Na de uitvaartdienst volgt de bijzetting in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats in Langemark.

Voor een moment van herinnering en bezinning aan Angele en na afspraak bent u welkom
 in Rouwcenter Jonckheere,  Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark, 057 48 89 01.

Woensdag van 15.00 uur tot 17.00 uur.

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

Dit melden u diepbedroefd:

  Jenny en Gilbert Dewachter - Wittevrongel
   Angeline en Stefaan Wittevrongel - Vandamme
   Filip en Annelies Wittevrongel - Vanoverbeke
    Elisha en Xandro

  Nadine en Frans Dewachter - Hahn
   Evelien en Reinhout Hahn - Vanwynsberghe
    Elewout en Marie-Julie
   Lindsey en Stijn Hahn - Van Steenberge
    Marlies

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

  
  haar broers, schoonzussen, neven en nichten.

Delen mee in dit verdriet de families 

Derdaele - Wackenier en Dewachter - Vanacker

  Voor goede zorgen danken wij oprecht
   haar huisartsen Dr Wyseur  en Dr Decloedt,
   Directie, personeel, vrijwilligers en medebewoners van 
   WZC St-Jozef in Zonnebeke.
   Dokters en verplegend personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper.

    en allen die haar met de beste zorg en liefde hebben omringd.

  
  Rouwadressen:
   Jenny, Menenstraat 189, 8980 Geluveld - Zonnebeke
   Nadine, Gezellestraat 31, 8908 Vlamertinge


