Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden om bij ons te leven.
Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

Dit melden u met diepe droefheid
vol dankbaarheid voor haar leven
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Luc en Rosanne HOSTEN - VANLERBERGHE

Met liefde gedenken wij

Bram en Stephanie HOSTEN - STORME
Lars en Leon
Manuel en Jana CAUWELIER - HOSTEN
Arno en Milou

MADELEINE VANBESELAERE
weduwe van Jerôme Vanlerberghe ( † 2005)

Marnic en Karien VANLERBERGHE - DESENDER
Achly en Lise VANLERBERGHE - VANDENBERGHE
Mats
Michiel en Heleen LATRÉ - VANDERSTICHELE

Geboren in Merkem op 7 mei 1932
Overleden in Merkem op 12 april 2020
Lid van OKRA Merkem
Lid van SAMANA Merkem

Door de nationale voorzorgsmaatregelen
zal de uitvaart in beperkte familiekring plaatsvinden.
Na de crematie zal de urne van Madeleine
worden bijgezet in het columbarium op het kerkhof te Merkem
De dichtste familie kan Madeleine een groet brengen
in het rouwcentrum Travers, Jonkershovestraat 103b in Houthulst,
elke weekdag van 17 tot 19 uur t.e.m. donderdag 16 april.

haar broers, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten
† Roger en † Marie VANBESELAERE - VERMEERSCH
† Daniël en † Micheline VANBESELAERE - DEMAN en familie
† Maurice en † Gabrielle VANLERBERGHE - BERTEN en familie
† Michel en † Maria VANLERBERGHE - LAROCK en familie
† Marcel en † Maria Mersy - Vanlerberghe en familie
† Bruno en † Augusta PAUWELS - VANLERBERGHE en familie
† Georges en † Denise LAROCK - VANLERBERGHE en familie
† Daniël en † Denise VANLERBERGHE - VANGHELUWE en familie
† Robert en Alice VANGHELUWE - VANLERBERGHE en familie

delen mee in dit verlies

de families VANBESELAERE - LANOYE en VANLERBERGHE - BULCKE

Familie, vrienden en kennissen kunnen online hun medeleven betuigen via:
www.rouwcentrumtravers.be

dank aan haar huisarts
dank aan de directie en personeel van het woonzorgcentrum „De Groene Verte“ te Merkem
dank aan het team van thuisverpleging Nadine Bailleul
dank aan Familiehulp
dank aan allen die, elk op hun manier, goed voor haar waren.

Heer God, geef haar het eeuwige leven.

Rouwadres:
Familie Madeleine Vanbeselaere p.a. Rouwcentrum Travers
Jonkershovestraat 103b 8650 Houthulst.

Rouwcentrum Travers, Houthulst - Poelkapelle 051 / 70 24 25

