
Ze leeft verder in het hart van:  

 
haar echtgenoot: 

        Daniël Tanghe 

 
haar kinderen en kleinkinderen:  

        Gino en Carine Blomme - Tanghe 

                 Jonas Blomme en Jasmien Vercruysse 

                 Sarah Blomme en Jeroen De Bodt 

 
        Joost en Karin Tanghe - Allegaert 

                 Ulrike Tanghe 

 
        Johan en Veerle Vanrenterghem - Tanghe  

                 Tijs Vanrenterghem en Kornelija Plauškaité 

                 Arne Vanrenterghem en Jolien Adams 

 
        Aurel en Sabine Geldhof - Tanghe 
 
 

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:  

                 † Antoon en Anaïse Decock - Vanneste en familie  

        † Georges Vanneste 

        Lucien en † Rolande Vanneste - D'Hulst en familie  

        † Jozef en Marie-José Ameye - Vanneste en familie 

        † Arsene en Erna Vanneste - Tanghe en familie  

        André en Martha Tijtgat - Vanneste en familie  

        Romain en Gilberte Vanneste - Moenens en familie  

        † Laurent en † Agnes Decock - Vanneste en familie  

        Jacques en Annie Donckels - Vanneste en familie  

        Remi en Christiane Desmet - Vanneste en familie  

         † Marcel en Lia Buyse - Tanghe en familie 

de families Vanneste - Demaeght en Tanghe - De Vlaeminck 

  De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
         haar huisarts Dr. Piet Couvreur,  
      de directie, het personeel en de vrijwilligers van het wzc 'De Plataan' te Izegem 
      en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 

   
 
 
 
 

 
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend 

melden wij u met stil verdriet het overlijden van  

 
 MEVROUW 

Rosette Vanneste 

echtgenote van de heer Daniël Tanghe  
 

Rosette werd geboren te Hulste op 29 april 1934 
en is, omringd door haar familie, rustig ingeslapen  

in het woonzorgcentrum 'De Plataan' te Izegem op 29 juli 2019. 
 

 
 
 

We nemen afscheid in beperkte familiekring rond de urne 
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom' 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem  
op vrijdag 2 augustus 2019 om 11 uur.  

 
 

Aansluitend wordt de urne geplaatst in de urnentuin 
op de begraafplaats te Bavikhove. 

 

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium DEPOORTER 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 

elke werkdag van 15 tot 19 uur. 

 
U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be    

Familie van Rosette Vanneste 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 

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

Ik ben zo moe na deze lange reis. 
Al wat ik vraag is een rustige slaap 
en dromen over hen die ik liefhad.


