
MEVROUW   
  Marie-Rose Vandezande 

 

dochter van wijlen Remi en Martha Vandezande - Callewaert 
 
 
 
 

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

Marie-Rose werd geboren te Ingelmunster op 10 december 1928 
en is er rustig ingeslapen in het Woonzorgcentrum 

Maria Rustoord op woensdag 20 april 2022. 
 
 

 De uitvaartdienst met eucharistieviering,  

waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk 'Sint-Amand'  

aan het Marktplein te Ingelmunster 
op woensdag 27 april 2022 om 10.30 uur. 

 

De offergang geldt als rouwbetuiging. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we om 16 uur 
de urne plaatsen in het urnenveld op de gemeentelijke  
begraafplaats te Ingelmunster (Ingang: Schoolstraat). 

 

Een laatste groet kan worden gebracht 
in het funerarium DEPOORTER  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 
elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

 
 

 

 
 

Ze is de zus, schoonzus en tante van:  
 

† Raphaël en † Martha Vandezande - Rotty en familie  

Gilbert en † Diana Vandezande - Naert en familie  

† Triphon en Erna Vandezande - Rosseel en familie 

† Roger en † Liliane Verdure - Vandezande en familie  

† Godelieve Vandezande 

† Antoon en Christiane Vandezande - Mestdagh  

Cyriel en Jeanne Vandezande - Matton en familie  

Guido en Lia Vandezande - Descheemaeker  

Roger en Margareta Naert - Vandezande en familie 

 
 
 
 
Ze is verwant aan de families Vandezande en Callewaert  
 
 
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 

haar huisarts,  
de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC 'Maria Rustoord'  
te Ingelmunster 
en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 
 
 
Rouwadres:  

Familie van Marie-Rose Vandezande 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem  

of via www.begrafenissendepoorter.be  

Sober en eenvoudig 
liefdevol en genegen 

dankbaar en dienstvaardig; 
het heeft haar steeds getekend!
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