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Aan onze liefde werd ontnomen 

 
DE HEER 

Werner Vandemoortele 
echtgenoot van mevrouw Greta Terryn 

 
Werner werd geboren te Izegem op 4 oktober 1938 
en is er rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek  

op dinsdag 23 februari 2021.  
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 

Lid van Samana. 
 

Door de huidige maatregelen  
nemen we in strikte familiekring afscheid 

 tijdens de gebedsdienst in het Rouwcentrum Depoorter  
Aula 'De Levensboom' te Izegem. 

 
Aansluitend volgt de crematie, waarna we de as van zijn lichaam 

toevertrouwen aan de natuur op de strooiweide van de  
stedelijke begraafplaats aan de Reperstraat te Izegem. 

 
"Al kun je er niet bij zijn, wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten die je aan Werner hebt gegeven 
of van hem hebt gekregen." 

 
Voor een laatste groet bent u welkom 
tot en met zaterdag 27 februari 2021 

in het Funerarium Depoorter 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,  

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij leeft verder in het hart van:  
 
zijn echtgenote: 
  
 Greta Terryn 
 
zijn zus, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 
 
 † Willy en Monique Vandemoortele - Mortier en familie  
 † Roger Vandemoortele en familie 
 Jacques en † Edith Vandemoortele - Dubaere en familie  
 Eric en Erna Vandemoortele - Casier en familie  
 Jacques en Annie Taeckens - Vandemoortele en familie 
 
 † Daniël en Agnes Terryn - Ide  
 † Willy en Dora Terryn - Vanhauwaert en familie  
 Herman en Diane Timperman - Terryn en familie 
 
de families Vandemoortele - Folens en Terryn - Deblauwe 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
zijn huisarts, Dr. Bram Debaene,  
de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  
zijn trouwe buren en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
Rouwbetuiging: 
Familie van Werner Vandemoortele 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
 
 

Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33 


