
 
 
 
 
 

 

 

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER 
   Edmond Lanckriet 

levensgezel van mevrouw Mariette Canniere († 2010) 
  

Edmond werd geboren te Handzame op 19 augustus 1935 
en is rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 17 maart 2019. 

 
 
 

De uitvaart heeft plaats 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op vrijdag 22 maart 2019 om 10.30 uur. 

 
(Parking: hoek Dweersstraat en Meensestraat) 

 
Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.15 uur. 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 
 

Aansluitend wordt Edmond begraven in de familiegrafkelder  
op de gemeentelijke begraafplaats van Ingelmunster. 

 

Voor een laatste groet bent u elke dag  

van 15 tot 19 uur welkom in het rouwcentrum. 
 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be. 
 

Familie van Edmond Lanckriet 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 
 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:  

 
         Angelo en Loderyk LANCKRIET - VANDAELE 

                  Gregory LANCKRIET 

                  Jonas LANCKRIET 

                  Jurgen en Bilitis DEBOUVERE - VANDAELE, Dunia en Louis 

                  Gontran en Justine VANDOORNE - VANDAELE en Léon 

 

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Mariette:  

          Ronny en Marleen DELAERE - DEFOUR, kinderen en kleinkinderen 

         † Martyn en Marijke FLO - DEFOUR, kinderen en kleinkinderen 

 

Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten:  

 
         † Willy en † Germaine CAPPELLE - LANCKRIET en familie  
         † Firmin en † Mariette MINY - LANCKRIET  
         † Hubert en Greta LANCKRIET - ROVERS  
         † Jules en Rachel LANCKRIET - MOSTREY en familie  
         † André LANCKRIET 
         † Suzanne LANCKRIET 
         † Wilfried en † Anny CASTELEYN - LANCKRIET en familie  
         Norbert en Flora LANCKRIET - LANCKRIET en familie  
         Lucien en Rita LANCKRIET - ULIN en familie 
 
         † Remi en † Lia HOUTHOOFD - CANNIERE en familie 
         † Leon en † Adrienne CANNIERE - DEVOS en familie 
         † Leon en † Isabella MASSELIN - CANNIERE en familie 

 

 

zijn verwante families:   

         LANCKRIET - VANDEVELDE en CANNIERE - STRYNCKX  
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
           
          zijn trouwe huisarts, Dr. R. Leliaert, 
          de thuisverpleging, 
          de directie, dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
          en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 

Vaar nu maar: die brede 
horizon tegemoet. 
Wij zwaaien je nu uit.  
We trachten jou los te laten... 
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