
Oswald Cools
09 februari 1940 - 23 februari 2022

         KOPIE VERBODEN DEZE ROUWBRIEF AUTEURSRECHTERLIJK TE GEBRUIKEN VOOR ANDERE DOELEINDEN



Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, nimmer klagend, altijd stil dragend
moedig ging je door, steeds weer tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

Dankbaar voor zijn leven onder ons 
nemen we met mooie herinneringen afscheid van

de heer

Oswald Cools
echtgenoot van mevrouw Angele Vanlerberghe (†2020) 

hij is geboren in Langemark op 09 februari 1940 en 
rustig ingeslapen in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper op 23 februari 2022.

De plechtige uitvaartdienst met asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
 heeft plaats op donderdag 3 maart 2022 om 10.00 uur 

in de Sint-Pauluskerk in Langemark, 
gevolgd door de bijzetting van de asurne in de urnentuin 

op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark, 
waar Oswald zal herenigd worden met onze moeder en grootmoeder.

De bloemblaadjes die we rond de urne van Oswald leggen 
betekent voor ons evenveel als een welgemeende handdruk.

Voor een moment van bezinning en herinnering bij Oswald 
bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a in Langemark 

van zaterdag 15.00 uur tot 17.00 uur en 
van maandag tot en met dinsdag van 15.00 uur tot 19.00 uur.

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

 
 Hij is de vader, schoonvader en grootvader van:

  Ann † Cools en Peter † Pattyn
  Bart Cools en vriendin Heidi Cannaert
          Benji Cools en Lauren De Naer
  Cris Cools en Marianne Dewyse
          Daan Cools
          Seppe Cools
          Linde Cools
  Dries Cools en Eveline Arfeuille
          Iwain Cools
          Owen Cools

 Hij is de broer, schoonbroer en oom van:

  Noël † Cools en Godelieve Hoorelbeke en familie
  Erna Cools en Willy † Spriet, Marc Butaye en familie
  Rosa Cools en Jean-Paul † Dewachter, Christian Desrumaux en familie
  Magda Cools en Marc Vanlauwe en familie
  Agnès Vanlerberghe en Frans † Degryse en familie
  Margriet Vanlerberghe en André Hoflack en familie
  Gilbert Vanlerberghe en Annie Snick en familie
  Andrea Vanlerberghe en Degroote André en familie
  Erna Vanlerberghe en José Vercamer en familie
  Marc Vanlerberghe en Maria Demeersseman en familie

 Hij is de dooppeter van:

  Benji Cools, Wim Vanlerberghe en William Desodt

 Hij is verwant aan de families:

  Cools - Demeerssseman en Vanlerberghe - Bourdeau

 Een woord van dankbaarheid  om hun goede zorgen gaat uit naar:
 
  Artsenhuis De Linde in Langemark
  directie en verzorgend personeel van het W.Z.C. De Boomgaard 
  in Langemark
  directie en verplegend personeel van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.

 Rouwadres:
  Boezingestraat 62, 8920 Langemark
  Klerkenstraat 117, 8920 Langemark


