


Je mag nu rusten
je bent nu vrij
niet meer hier

maar voor altijd dichtbij.

Een moeder, een meme zoals jij
zou iedereen zich wensen, geliefd en onvergetelijk...

Mevrouw

Jacqueline Vandenbroere
echtgenote van Rykaart Vanhaverbeke (†1999)

zij werd geboren in Langemark op 15 juli 1927 en is zachtjes ingeslapen
 in Westrozebeke (Staden) op donderdag 22 september 2022.

Samen met de familie en allen die Jacqueline genegen waren willen we haar 
een laatste keer liefdevol omringen en herinneren tijdens de uitvaartdienst

 op donderdag 29 september 2022 om 10.30 uur
in de Aula van Rouwcenter Jonckheere in Langemark.

U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst.

Na de uitvaartdienst zullen we de asurne van Jacqueline bijzetten bij haar geliefde 
in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark.

Voor een laatste groet bent u welkom in Rouwcenter Jonckheere, 
Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark op vrijdag 23 september, maandag 26 september

 en dinsdag 27 september van 15 tot 19 uur en op zaterdag 24 september van 15 tot 17 uur.
Op zondag is het Rouwcenter gesloten.

U kan ook uw deelneming aan de familie betuigen via: www.rouwcenter-jonckheere.be.

 

  Zij is de lieve moeder en meme van:
 
  Jacques en Heidi VANHAVERBEKE - VERPLANCKE,
                      Bert en Virginie VANHAVERBEKE - MASELIS,
                              Lyna, †Jonas, Gyliano, Yarni,
                      Jonas en Joke VANHAVERBEKE - VANDOOLAEGHE,
                              Jordy,
                      Tom VANHAVERBEKE,

  Philippe en Jeanique VANHAVERBEKE - DEPOORTER,
                      Rebecca en Alexander VANHAVERBEKE - PYPE,
                              Margeaux, Goran,
                      Bjorn en Evelien VANHAVERBEKE - CRAEYMEERSCH,
                              Seppe en Flo,

  Catherine en Franky VANHAVERBEKE - VANDENBUSSCHE,
                      Kevin en Isabelle VANDENBUSSCHE - ROSSEL
                      Kelly en Cédric VANDENBUSSCHE - WILLEMS
                              Axelle, Julia.

  Haar zus, schoonbroer, schoonzuster, neven en nichten. 
 
  Delen mee in dit verdriet de families
  VANDENBROERE - BACCARNE en VANHAVERBEKE - GUILLEMYN.
 
  Dank en waardering voor hun goede zorgen aan:
  haar huisartsen,
  verplegend,verzorgend personeel en alle vrijwilligers
  van het W.Z.C. Ter Westroze in Westrozebeke. 

  Rouwadressen:
  Poelkapellestraat 41, 8920 Langemark-Poelkapelle.
  Passendaalsestraat 143, 8890 Moorslede.
  Mangelaarstraat 21, 8920 Langemark-Poelkapelle.

  Rouwcenter Jonckheere, Langemark  057 48 89 01


