†

Groot is de leegte die zij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Diepbedroefd, maar dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Marie-Thérèse Deknudt

weduwe van de heer Charles Vandenberghe († 2001)
geboren in Poperinge op 10 april 1932 en zachtjes heengegaan
in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op 1 november 2022,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

gewezen lid van Okra Wijtschate

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van Marie-Thérèse in de
Sint-Medarduskerk in Wijtschate op dinsdag 8 november 2022 om 10 u 00.
Daarna begeleiden wij Marie-Thérèse naar haar laatste rustplaats op het
kerkhof in Wijtschate, waar ze terug met Charles herenigd wordt.

U kunt na de dienst uw medeleven aan de familie betuigen.

Voor een laatste groet aan Marie-Thérèse bent u vanaf
woensdag 2 november 2022 welkom in het
rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6 in Ieper,
elke werkdag van 15 u 00 tot 18 u 30,
op zaterdag van 15 u 00 tot 17 u 00 en niet op zondag.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

Marie-Thérèse blijft voor altijd
de mama, oma en memé van:
José Vandenberghe
Marc en Martine Leman-Vandenberghe
Kris en Charlotte Ollevier-Leman, Nona, Febe, Lize
Dieter en Ines Gruyaert-Leman, Rosalie
Marc en Magda Vandenberghe-Verhoye
Kurt en Michèle Vandenberghe-Jonckheere, Robbe, Emma, Marie
Pieter en Veerle Janssens-Vandenberghe, Orval, Oeblon
André en Rita Vandenberghe-Verstraete
Robin en Naïs Vandenberghe-Bonte, †Alice, René, Léon
Ward en Lucy Wyseur-Vandenberghe, Raf, Elise

de zus, schoonzus en tante van:
Noël en Irene Deknudt-Dedecker en familie
Achiel en Simonne Sanders-Deknudt
†Lucien en †Yvonne Derynck-Deknudt en familie
Albert en Monique Deknudt-Ghyselbrecht en familie
†Maurice en †Alice Maenhout-Vandenberghe en familie
†Louis en †Margriet Vandenberghe-Decroos en familie
†Georges en †Yvonne Tyvaert-Vandenberghe en familie
†Maurice en †Germaine Baeyaert-Vanhuele en familie
†Charles en †Marie Campe-Vanhuele en familie
†Robert en †Josephina Raes-Vanhuele en familie

Delen mee in dit verlies:
de aanverwanten van de families Deknudt-Vanraes en Vandenberghe-Lecot-Vanhuele
Een bijzonder woord van dank aan:
haar huisdokter Benoit Denys en de collega’s van de huisartsenpraktijk De Sterkte
Het Wit-Gele Kruis en Familiehulp
haar kinesist Veerle Feys
haar behandelende artsen en het personeel van de afdeling geriatrie en de
palliatieve eenheid van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

Rouwadres:
Rouwcentrum Hessel (p/a Marie-Thérèse Deknudt)
Diksmuidseweg 6
8900 Ieper

