
Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze stilaan oud.

Je bidt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren tellen gaan,
en zij zich steeds zieker voelt en benauwd.

Bid je stilletjes dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.

Dankbaar om alles wat zij voor ons is geweest,
nemen we afscheid van

Mevrouw

Henriette Lepoudre
Echtgenote van de heer Valeer Vandenbulcke

Geboren te Westrozebeke op 18 juni 1924
en er overleden in het WZC Onze-Lieve-Vrouw ter Westroze 

op vrijdag 11 oktober 2019.

Lid van Okra en Samana

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de
plechtige uitvaartdienst, die zal opgedragen worden in de

SINT-ELIGIUSKERK te VIJFWEGEN (Staden)
op VRIJDAG 18 OKTOBER 2019 om 10 uur,

gevolgd door de bijzetting in het urneveld op 
de gemeentelijke begraafplaats te Westrozebeke.

Samenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9u45.

Henriette kan begroet worden in het funerarium “Vandecandelaere en Casier”
Ch.Ampestraat 2a te Staden,

elke weekdag van 16u30 tot 19u.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorgcasier.be

Dit melden u: 

haar echtgenoot

 Valeer Vandenbulcke      

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 Geert en Marleen Vandenbulcke - Veniere
  Gill en Kathleen De Bruyne - Vandenbulcke
   Marie, Juliette
  Kenny en Annelies Coucke - Vandenbulcke
   Robyn

 Eddy en Mia Maes - Vandenbulcke
  Steven Maes
  Steve en Ann-Sofie Beyens - Maes
   Zoë, Lennert
  Yoeri en Bieke Deprez - Maes
  
haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten    

 Florent † en Georgette Declercq - Lepoudre en familie
 Remi † en Rosa Surmont - Lepoudre en familie
 Hector † en Laura † Thorrez - Vandenbulcke en familie 
 André † en Madeleine † Delie - Vandenbulcke en famillie  
 Prosper † en Anna † Vandenbulcke - Waterblé en familie 
 Jozef † en Cecile Demey - Vandenbulcke en familie 
 Henri † en Bertha Vandenbulcke - Joseph en familie 
 Maurice † en Godelieve † Vandenbulcke - Verhelle en familie
 André † en Clara Vandenbulcke - Waterblé en familie 
 Joseph † en Simonne Vandenbulcke - Lepoutre en familie 
 Maria Vandenbulcke (zuster Ignace) 
 Roger en Fernande † Reynaert - Vandenbulcke; Jeannine Deruytter en familie

De families: Lepoudre - Verfaillie en Vandenbulcke - Vanpeteghem 

Met dank aan:

 de directie en het verplegend personeel van het WZC Onze-Lieve-Vrouw ter Westroze
 de huisarts Dr. Desodt 

Rouwadressen:

 8840 Westrozebeke, Foncieregoedstraat 7 
 8670 Koksijde, Ammanswallestraat 14


