
Uitvaartzorg Vandecandelaere en Casier Staden

‘k Wou nog wat blijven, 
maar ‘k was zo moe.



Wandel door mijn tuin zonder verdriet, ik ben daar niet, ik slaap er niet.
Ik ben de wolken, door de wind gezaaid, de sneeuw met diamant bezaaid.

Ik ben de zon op het volle koren, de stilte van het ochtendgloren.
Waarin jij, die de dag begint, de cirkelvlucht van de vogels vindt.

Ik ben de lenteregen, zacht, de sterrenschittering in de nacht.
Wandel door mijn tuin zonder een traan. Ik ben daar niet, niet doodgegaan.

Vredig is in de Heer ontslapen 

Mevrouw
Susanne Huyghebaert

echtgenote van Maurits Vanlerberghe (†2019)

Lid van Okra

Geboren te Oostnieuwkerke op 1 oktober 1932
en overleden te Roeselare op 6 mei 2022 

in het AZ Delta Rumbeke.

De plechtige uitvaartdienst waartoe u 
vriendelijk wordt uitgenodigd vindt plaats in de

 ONZE-LIEVE-VROUWKERK te OOSTNIEUWKERKE 
op ZATERDAG 14 MEI om 10 uur,

gevolgd door de crematie 
in het crematorium “Uitzicht” te Kortrijk 

en de bijzetting op het urnenveld 
op de begraafplaats van Oostnieuwkerke.

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.

U kan Susanne begroeten
 in het funerarium “Vandecandelaere-Spruytte”

Westrozebekestraat 25a te Passendale, 
elke weekdag van 15u30 tot 18u30.

Online condoleren kan op vandecandelaere-spruytte.be

Zij is de mama van 

 Patrick Vanlerberghe  - Jeanne Frieben
 Ronny † Vanlerberghe  - Martine Hosten
 Christine Rogge en Lucien Behaeghe

Zij is de memé van 

 Yves Vanlerberghe  - Sin Desmet
 Stephanie Vanlerberghe  - Michel Lacante  
 Yannick Vanlerberghe  - Annelore De Deyne 
  
 Stefaan Huys  - Rachida Hosten en kinderen 

Zij is het memeetje van
 
 Maurits Vanlerberghe, ♥
 Lara Lacante 

De families: Huyghebaert  - Vandewalle en 
                      Vanlerberghe  - Eeckhout

Met oprechte dank voor de goede zorgen aan:

 haar huisarts Peter Strobbe
 de thuisverpleging Marijke Vanhoorne en team
 het verplegend personeel van het AZ Delta 
 team familiehulp, Hilde A., Hilde B. en Mia

Rouwadres:

 Familie Maurits Vanlerberghe
 p/a uitvaartzorg Vandecandelaere  - Spruytte en Casier
 8980 Passendale, Westrozebekestraat 25a 


