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

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

MEVROUW

Marie-Louise Vanlerberghe
echtgenote van de heer Roger Rosseel († 2010)
Marie-Louise werd geboren te Lendelede op 21 mei 1925 en is rustig ingeslapen

Ze is de zus, schoonzus en tante van:

† Roger en † Simonne VANLERBERGHE - VYNCKE en familie
† Richard en Godelieve VANLERBERGHE - VYNCKE en familie
† André en † Rachel ROSSEEL - VANDENDRIESSCHE en familie
† Jozef en † Andrea HAGHEDOOREN - ROSSEEL en familie
Lucien en † Erna ROSSEEL - MASURE en familie
† Silver en † Agnes BLAUWBLOMME – ROSSEEL en familie

in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op donderdag 13 januari 2022.
Ze werd gesterkt door het Ziekensacrament.

Ze is verwant aan de families:
Lid van OKRA
VANLERBERGHE – PAUWELS en ROSSEEL – VERSCHATSE

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Amandus te Bavikhove
op zaterdag 22 januari 2022 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.

Aansluitend begeleiden we Marie-Louise naar haar laatste rustplaats
in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Bavikhove.

Bewaar het beeld van Marie-Louise in uw hart.
Er is geen begroeting voorzien in het funerarium.
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De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:
haar huisarts, Dr. Piet Couvreur,
de verpleging van het Wit-Gele Kruis, in het bijzonder Lindsy en Pieter,
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC ‘De Plataan’
afdeling Picasso
de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem.
Een bijzonder woord van dank aan Lia, Mia, Linda en Veronique
voor hun onvoorwaardelijke vriendschap en genegenheid.

Rouwadres:
Familie van mevrouw Marie-Louise Vanlerberghe
p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem
of via www.begrafenissendepoorter.be

