
Anna Vandenbroucke
°1925 - †2022



Je mag nu rusten
je bent nu vrij
niet meer hier 

maar voor altijd heel dichtbij

Diepbedroefd maar toch heel dankbaar om wie zij voor ons betekende 
melden wij u het overlijden van

MEVROUW

Anna Vandenbroucke
echtgenote van de heer Roger De Wulf (†2015),

Geboren in Langemark op 6 november 1925 en 
rustig van ons heengegaan in Langemark op 22 oktober 2022,

gesterkt door de ziekenzalving.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Anna 
tijdens de plechtige rouwdienst die plaatsvindt op vrijdag 28 oktober 2022 om 10.00 uur

 in de Sint-Pauluskerk in Langemark.

Na de plechtige rouwdienst volgt de crematie en zal de urne van Anna een plaatsje krijgen bij 
haar geliefde in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaats van Langemark.

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

U kan Anna een laatste groet brengen in het Rouwcenter Jonckheere, Hooyaardstraat 23a, 
8920 Langemark-Poelkapelle van maandag t.e.m. donderdag van 15 tot 19 uur.

 
 

 Alain en Ivette De Wulf - Morel,
haar kinderen;

 
 Henri† en Julia† Smagghe - Vandenbroucke en familie,
 Alois† en Elisabeth† Vandenbroucke - Minnekeer en familie,
 Andre† en Margriet† Gotelaere - Vandenbroucke en familie,
 Albert† Vandenbroucke,
 Gilbert† en Laura† Vanelslander - Vandenbroucke en familie,
 Marcel† en Godelieve Vandenbroucke - Hagebaert en familie,
 Gaston† en Ilona† Degryse - Vandenbroucke en familie,
 Andre en Marcella Vandenbroucke - Landuyt en familie,
 Albert† De Wulf,

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;
 
 
 Rosa, Olga en Alice,

haar vriendinnen,
 
 
 De families Vandenbroucke - Degraeve en De Wulf - Verslype.
 
 
 Met dank en waardering voor hun goede zorgen aan:
         haar huisarts,
         directie, personeel en vrijwilligers,  in het bijzonder ook de dienst 
                     ‘palliatieve zorg’ van het WZC De Boomgaard in Langemark.
 
 
 Rouwadres: Vijverstraat 11, 8920 Langemark.

U kan ook uw steun en medeleven betuigen via www.Rouwcenter-Jonckheere.be.


