
Liliane Vandendriessche
3 oktober 1936 - 6 juni 2021



Je levenslust, je kracht en je liefde maar vooral je lach.
we zullen je ontzettend missen.

Verdriet en dankbaarheid gaan samen,
nu wij afscheid nemen van

Mevrouw

Liliane Vandendriessche
echtgenote van de heer Gaston Vantomme

geboren in Langemark op 03 oktober1936 en van ons heengegaan 
in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 6 juni 2021.

            lid van kaartersclub Bond Derde Leeftijd, Madonna 
lid van Samana, Madonna

Volgens de wens van de familie vindt de uitvaartdienst plaats in beperkte kring 
op zaterdag 12 juni 2021 in de aula van Rouwcenter Jonckheere, 

Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark, gevolgd door de bijzetting van de urne 
in het columbarium op de begraafplaats in de Madonna (Langemark-Poelkapelle).

Er is mogelijkheid om een laatste groet te brengen aan Liliane
van maandag tot en met woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur en op
donderdag van 15.00 uur tot 18.00 uur in het Rouwcenter Jonckheere.

U kan eveneens uw medeleven aan de familie betuigen via www.Rouwcenter-Jonckheere.be.

Rouwadres:
Wolvengrachtstraat 4, 8920 Langemark- Poelkapelle.

Liliane heeft voor altijd een speciaal plaatsje in het hart van;
 
 Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 
  Greta en † Rik Vantomme - Alleman
   Veerle en Kristof Alleman - Lefever
    Vienna, Luna
   Lore en Wesley Alleman - Parmentier
  Christine en Dirk Vantomme - Alleman
   Jens Alleman
   Tom en Jolien Alleman - Vanhee
    Fons 
  Rudi en Sylvie Vantomme - Tyberghein
   Jessica vantomme
   Ludovic Vantomme 
 
 Haar broer;
  Georges Vandendriessche en familie
 
 Haar schoonbroers en schoonzussen;
  Angèle en Georges Vantomme - Hoorelbeke en familie
  †Daniël en Andrea Vantomme - Deroo en familie
  Marcel en †Agnes Vantomme - Louchaert en familie
  †Rachel en †Jozef Vantomme - Buseyne en familie
  Willy en Yvonne Vantomme - Marchand en familie
  Arseen en Estella Vantomme - Havegheer en familie
  †Maurice en Yvonne Vantomme - Vanderjeugd familie en partner Norbert Kerwijn
  Maria en Frans Vantomme - Meire
  Frans en Alfonsine Vantomme - Danneels en familie
  Anny en Hugo Vantomme - Depestel en familie

 Delen mee in dit verdriet;
  de families Vandendriessche - Couchez en Vantomme - Mally
  
 Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar;
  haar huisdokter
  familiehulp
  haar thuisverpleging
  W.Z.C. De Boomgaard in Langemark
  haar buren, vrienden & kennissen en allen die haar genegen waren.
  Jan Yperman Ziekenhuis


