Moeders gaan maar sterven niet,
ze leven en ze geven,
zo lang men moeders kinderen ziet,
zo lang zal moeder leven.

Ze leeft verder in het hart van:

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
Dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend
melden wij u met stil verdriet het overlijden van

MEVROUW

Irma Wanzeele
weduwe van de heer Paul Vandewalle († 1999)
Irma werd geboren te Lendelede op 19 februari 1939
en is er rustig ingeslapen in het woonzorgcentrum 'Aksent'
op 26 oktober 2020. Ze werd gesterkt door het ziekensacrament.

Francky en Livine Vandewalle - Deryckere
Freddy en Caroline Vandewalle - Bourgois
Jonas en Kimberly Vandewalle - Vandewalle en Norah
Rien en Jolien Lenez - Vandewalle, ... ♥
Elisah Vandewalle
Sibert Vandewalle
† Dirk en Nancy Dewulf - Vandewalle
Sven en Britt Dewulf - Vervelghe
Kjell Dewulf

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
† Roger en † Marina Lauwers - Wanzeele
We nemen in intieme kring afscheid
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula 'De Levensboom'
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem
op VRIJDAG 30 OKTOBER 2020

† Roger en † Leona Vantomme - Wanzeele en familie
† Karel en Rosa Wanzeele - Vandenberghe en familie
† Elie en Anna Deblauwe - Wanzeele en familie
† Germain en † Georgette Vanfleteren - Vandewalle en familie

Aansluitend aan de crematie plaatsen we de urne
in de urnengalerij op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede.

† Hilaire en † Antoinette Wastyn - Vandewalle en familie
André en † Helena Vandewalle - Vangheluwe en familie
† Elie en † Angèle Vandewalle - Fraeye en familie

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

Michel en Lisette Braekeveld - Vandewalle en familie

de families Wanzeele - Dewaele en Vandewalle - Depuydt

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:

Familie van Irma Wanzeele
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27

de dokters van huisartsenpraktijk 'De Vierschaar' te Lendelede,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 'Aksent' te Lendelede
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.

8870 Izegem

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33

Palmer en Monique Vandewalle - Barra en familie

Drukhuis Balcaen, Izegem

