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Je levenslust,
je kracht en liefde

maar vooral je lach
we zullen je ontzettend hard missen.

     Voor de liefdevolle zorgen danken wij oprecht
  Artsenhuis “De Linde” in Langemark-Poelkapelle,

  directie, personeelsleden en alle vrijwilligers van het   

 Woon - Zorgcentrum De Groene Verte in Merkem,

 allen die haar met regelmaat een bezoekje brachten.

    Rouwadres familie Maria Vanysacker

 Marc Vandelanotte, Sint-Sebastiaanlaan 10, 8600 Diksmuide.

Monique Vandelanotte, Albert - I laan 4, 8920 Langemark-Poelkapelle.



Verdriet en dankbaarheid gaan samen,
nu wij afscheid nemen van

mevrouw

Maria Vanysacker
echtgenote van Gaspard Vandelanotte (†21-01-2021)

geboren in Langemark op 14 juli 1930 en onverwacht 
van ons heengegaan in het W.Z.C. De Groene Verte 

in Merkem op 1 juni 2022.

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u allen vriendelijk wordt
uitgenodigd, heeft plaats op vrijdag 10 juni 2022 om 10.00 uur 

in de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw in Madonna.
Na de uitvaartdienst zullen we Maria herenigen met haar 

geliefde Gaspard in de familiegrafkelder 
op de gemeentelijke begraafplaats van Madonna.

Rouwgroet na de plechtige uitvaartdienst.

Voor een moment van stilte en herinnering bij Maria 
bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, 

Hooyaardstraat 23a in Langemark-Poelkapelle 
telkens op vrijdag 3 juni van 15.00 uur tot 19.00 uur, 

op zaterdag 4 juni van 15.00 tot 17.00 uur, op dinsdag 7 juni t.e.m.
donderdag 9 juni van 15.00 uur tot 19.00 uur.

Op zondag 5 juni en maandag 6 juni is het Rouwcenter gesloten.

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

    Zij is de lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van:
           

           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

     Zij is de zus, schoonzus en tante van:
                    †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
               
               †Zuster Madeleine Vandelanotte

           Gerard en†Alice Vandelanotte - Lavens en familie

               †Roger en Marquerite 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

    Zij is de meter van:

           Michaël, Elien, Kristel en Els

    Delen mee in dit verdriet:

           de families Vanysacker - Margo en Vandelanotte - Vansteene


