
Ze is de beminde moeder van:  
 
          Isjaak en Rita JEROENSE - DUSSELIER 

        Freddy en Sabien DUSSELIER - VANCOILLIE 
 
 Ze is de lieve grootmoeder en overgrootmoeder van:  
  
       Anjo en Marie-Christine JEROENSE - DE MOOR 

                 Enrico  

                 Luna 

        Marc en Anita LENSVELT - JEROENSE 

                 Désiree en Richard, Jayden 

                 Melanie en Jimi 

                 Valerie 

        Freddy en Petra LAMBERT - DUSSELIER  

                 Shauni 

        Pedro en Wanda DUSSELIER - WYSEUR  

                 Noah 

                 Mathis 
 

Ze is de zus, schoonzus en tante van:  
  
        † Marcel en Paula BULTYNCK - VANDORPE en familie 

        † Jules en † Annie VANDORPE - VANDEKERCKHOVE en familie 

        Hendrik en † Rosa CARYN - VANDORPE en familie 

        † Maurice en Maria VANDORPE - LAPERRE en familie 
 

        † Leon en † Marcella DUSSELIER - VENS en familie 

        † Oscar en Bernice WINDELS - VERMEERSCH en familie 

        † André en † Simonne MAERTENS - WINDELS en familie 

 

Ze is verwant aan de families: 
  
        VANDORPE - DEMUYNCK en DUSSELIER - BOURGEOIS  
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

      haar huisartsen, 
      de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  
      in het bijzonder de dienst intensieve zorgen en de dienst revalidatie 
      en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 

 

   
 
 
 
 

Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 
melden wij u met intens verdriet het overlijden van  

   MEVROUW 

 Anna Vandorpe 

 

weduwe van de heer Albert Dusselier († 2006) 
 

Anna werd geboren te Sint-Eloois-Winkel op 23 oktober 1926 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen  

in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op maandag 4 maart 2019. 
Ze werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 
 

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

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op maandag 11 maart 2019 om 10 uur. 

  
(Parking hoek Dweersstraat en Meensestraat) 

Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 9.45 uur. 
 Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we de as van haar lichaam 
toevertrouwen aan de natuur op de strooiweide van de  
 stedelijke begraafplaats aan de Reperstraat te Izegem.  

 
Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium DEPOORTER 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

 

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

Familie van Anna Vandorpe 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 

 

               Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31 56 67 -  Lendelede, 051 30 31 33 Drukhuis Balcaen

De onbaatzuchtige inzet  
voor het welzijn van haar gezin  
en bezorgdheid voor alles wat leefde en bloeide  
liepen als een rode draad door haar leven.


