
Delen in dit verdriet: 

Maria Vanysacker
zijn echtgenote;

 

Marc en Ludwine Vandelanotte - Vandecasteele
 Benedicte en Helmuth Vandelanotte - Van den Eede 
 Michaël en Stéphanie Vandelanotte - Hogie
  Simon en Faya
 Delphine en Maarten Vandelanotte - Laleman
  Noor en Gust
 

Monique en Gilbert Vandelanotte - Devreese
 Elien en Wim Devreese - Vanlerberghe
  Isa en Fem

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

†Zuster Madeleine Vandelanotte
Gerard en Alice Vandelanotte - Lavens en familie
†Roger en Marguerite Vandelanotte - Vandenabeele en familie
Robert en Lea Vandelanotte - Vanneste en familie
†Martha en †Paul Vandelanotte - Decoodt en familie
Daniël en Lieve Vandelanotte - Lameire en familie

†Gilbert en †Rosa Vanysacker - Kimpe en familie
†Robert en †Maria Vanysacker - Staelens en familie
†Joël en †Laura Vanysacker - Kimpe en familie
Maurice en †Martha Vanysacker - Gotelaere en familie
Anna Vanysacker
†Daniël en Maria Vanysacker - Cornette en familie

zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzusters neven en nichten;

Benedicte, Ria en †Wim Vandelanotte
zijn petekinderen,

de families 
Vandelanotte - Vansteene en Vanysacker - Margo



Bedroefd melden we u het overlijden van

De heer

Gaspard Vandelanotte
echtgenoot van Maria Vanysacker

Geboren in Merkem op 30 juli 1930 en overleden
 in W.Z.C. De Groene Verte in Merkem op 21 januari 2021.

gesterkt door de ziekenzalving.

We hadden graag samen met jullie afscheid genomen 
en herinneringen opgehaald maar gezien

 de huidige omstandigheden zal het afscheid plaatsvinden
 in besloten kring op donderdag 28 januari 2021 om 10.00 uur

in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw in de Madonna.
Aansluitend volgt de begrafenis 

op de gemeentelijke begraafplaats in de Madonna.
 

Het doet zoveel pijn,

we zullen je missen elke dag,

in kleine en eenvoudige dingen

maar in ons hart zal je met ons

steeds samen blijven.

Voor de liefdevolle zorgen danken wij oprecht
  Directie, personeel en alle vrijwilligers van   
  W.Z.C. De Groene Verte in Merkem,
  Artsenhuis De Linde in Langemark,
  allen die hem een bezoekje brachten.

Rouwadressen:
  Marc, Sint-Sebastiaanlaan 10, 8600 Diksmuide
  Monique, Albert I - laan 4, 8920 Langemark

online condoleren via:
www.Rouwcenter - Jonckheere.be

Volg de uitvaartplechtigheid via:
https://cmore.be/afscheid-gaspard-vandelanotte/

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


