
Madeleine De Vlaminck
°19-07-1926 - †23-09-2021



Rust nu maar uit Madeleine
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,

wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw

Madeleine De Vlaminck
echtgenote van de heer Michel Vandamme (†2014)

geboren in Westrozebeke op 19 oktober 1926
en van ons heengegaan in Langemark op 23 september 2021.

gesterkt door de zegen van de kerk.

Lid van O.K.R.A en SAMANA
Lid van het herdenkingscomité
Lid van de Guynemersbolders.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Poelkapelle

op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 2021 om 10.00 uur,
gevolgd door de crematie en het bijplaatsen van de urne in het urnenveld

op de gemeentelijke begraafplaats in Poelkapelle.

De offergang geldt als rouwgroet.

Een laatste groet aan Madeleine kan gebracht worden in rouwcenter Jonckheere, 
Hooyaardstraat 23a  in Langemark-Poelkapelle

op zaterdag 25 september 2021 van 15:00 uur tot 16.30 uur, 
op maandag 27 september en dinsdag 28 september 2021 van 15:00 uur tot 19:00 uur.

 Dankbaar om haar leven onder ons zullen wij haar herinneren.
 
 
 
 Roger en Bernadette VANDAMME - DESNYDER

haar kinderen;
 
 Sandra en Ronny VANDAMME - D’HULSTER
         Caitlin D’HULSTER

haar kleinkinderen en achterkleinkind;
 
 
 †André en †Noëlla DE VLAMINCK - LANNOO en familie
 †André en  †Maria COGHE - DE VLAMINCK en familie
 tAndré en †Angèle SEYNHAEVE - DE VLAMINCK en familie
 
 †Gaston en †Martha BEKAERT - VANDAMME en familie
 †Georges en †Suzanne VANDAMME - DEWACHTER en familie
 †Germain en †Maria VANDAMME - VANACKER en familie

haar broer, zusters, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten;
 

 De families DE VLAMINCK - LISABETH
           VANDAMME - HOORELBEKE
 
 
 Wij danken hen voor de goede zorgen:
  het team Huisartsenpraktijk Het Sas in Boezinge,
  het personeel en vrijwilligers van W.Z.C. De Boomgaard in Langemark.

 
 Condoleren kan via: www.Rouwcenter - Jonckheere.be

 
 Rouwadres p/a Familie Madeleine De Vlaminck, Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark.


