
 
Eenvoudig en oprecht, 
vol goedheid was haar leven,  
haar moederhart heeft ons zoveel gegeven.  
Herinner haar, maar niet in sombere dagen, 
als wolkenvelden het licht verjagen.  
Herinner haar in stralende zon 
zoals ze was en toen ze nog alles kon.  

† 
 

Verdriet en dankbaarheid gaan samen  
nu we afscheid nemen van 

 
MEVROUW 

Zoë Jacobs 
echtgenote van de heer Maurice Vanderbeke († 2006) 

 
gewezen uitbaatster kruidenierszaak en snoepwinkel ’t Vivootje 

 
Zoë werd geboren te Lichtervelde op 1 september 1928 
en is toch nog onverwacht, maar zachtjes, ingeslapen  

 in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 8 september 2021. 
 

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk St-Blasius 

aan het Dorpsplein te Lendelede 
op zaterdag 18 september 2021 om 10 uur. 

 
Gelegenheid tot begroeting na de dienst. 

 
Aansluitend volgt de crematie, waarna we de urne begraven 

in de urnentuin op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede. 
 

Voor een laatste groet bent u welkom  
tot en met woensdag 15 september 2021  

in het funerarium Depoorter, 
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 

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

Rouwadres: 
familie van mevrouw Zoë Jacobs 

p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 

of via www.begrafenissendepoorter.be 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ze leeft verder in het hart van:  
 
haar zoon, schoondochter, kleinzoon en achterkleinzoon:  
  
  Jo en Tanja Vanderbeke - Brysse 
   Samuel Warnant en zoontje Owen 
 
haar zus, neven en nichten: 
 
 † Maurice en † Irma Jacobs - Decorte en familie 
 † Jules Vandekerckhove - † Remi Dejager - † Maria Jacobs en familie 
 † André en † Marcella Verbrugge - Jacobs 
 † Georges en Julia Denys - Jacobs en familie 
 † André en † Lisbeth Jacobs - Van Loocke 
 
 † Robert en † Georgette Vanderbeke - Hoste en familie 
 
haar verwante families:  
 
 Jacobs - De Vlaminck en Vanderbeke - Ver Eecke 
 
 
 
De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
haar huisarts Dr. Geert Verbeke,  
haar thuisverpleegsters Josfien, Isabelle, Heidi en Julie, 
haar kinesist Maarten 
haar poetshulpen Rita en Veerle, 
haar trouwe buren Eric en Gerda, Deefke, Lydie, Doris en Ingrid, 
haar behulpzame vrienden Bart en Carine, 
de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 

Begrafenissen Depoorter 
Izegem 051 31 56 67 - Lendelede 051 30 31 33 


