
 
 
 
 
 
    

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

DE HEER 
   Hedwig Werbrouck 
 

echtgenoot van mevrouw Jeannette Van Moen 
  

Hedwig werd geboren te Koolskamp op 23 september 1932 
en is rustig ingeslapen in de palliatieve eenheid 'Ten Oever' 

te Kortrijk op 11 april 2019.   
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 

Lid van NEOS  

 
 
 

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

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
  
  

Aansluitend volgt de crematie. 

De urne wordt in familiekring begraven bij zijn zoon Johan 

in de familiegrafkelder op de gemeentelijke begraafplaats van Lendelede.  
 

Een laatste groet kan worden gebracht tot en met dinsdag 16 april 2019 
in het rouwcentrum Depoorter 

 elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.  

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 
 

Rouwadres:  
Familie van Hedwig Werbrouck 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem

Hij leeft verder in het hart van: 
 

zijn echtgenote:  

              Jeannette Van Moen 

 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:  

 
             Catrine Werbrouck en Germain Cloet 

                      Nico Cloet en Joke Vanderheeren, Robbe 

                      Elien Cloet en Stijn Lingy 
 
             † Johan Werbrouck  

 
 

 zijn trouw hondje:  

             † Gipsi 

 

 

 
zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten:  

             † José Werbrouck en † Clara Mesure en familie  

             † Raoul Werbrouck en Lea Tyberghien en familie  

             Nora Werbrouck en Robert Van Der Espt en familie  

 

 

 zijn verwante families:  

             Werbrouck - Madou - Inghelram en Van Moen - Duyck      

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
                
               zijn trouwe huisarts, Dr. Griet Verhelst,  

               zijn thuisverpleegsters, Josfien en Isabelle,  

               de directie, de dokters en het personeel van het A.Z. Groeninge te Kortrijk,  

               in het bijzonder Dr. Peter Doubel en het voltallig team van de dienst nierdialyse,  

               alle medewerkers van de palliatieve eenheid 'Ten Oever' te Kortrijk 

               en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 

 

Herinner mij, maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon,  
hoe ik was toen ik nog alles kon.  
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