“In de winter van mijn leven
kwam ik nog zoveel tegen.
Ik heb gezorgd voor een goed bestaan
maar nu is het tijd om te gaan.”

Dit melden u:
Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van

de heer

Emile Vangheluwe
weduwnaar van mevrouw Alice Vanderper († 2011)
Hij is geboren in Woumen op 22 juni 1930
en is er zachtjes ingeslapen op 2 juni 2019,
gesterkt door de ziekenzalving.
Lid van Landelijke Gilde
Lid van OKRA
Lid van Samana
_________

De plechtige uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 8 juni 2019
om 10.30 uur in de St.-Andreaskerk in Woumen.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Woumen.
U kunt Emile een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
“Heer Jezus, neem ook hem op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

		

Daniël † en Rita Vangheluwe - Glowka

		
Christian en Christine Vangheluwe - Missiaen
			
Peter en Katia Coucke - Vangheluwe
				
Jasper, Laura, Robbe
			
Pieter en Cindy Hoornaert - Vangheluwe
				
Jana, Stan, Lars
			
Kurt † en Mieke Vangheluwe - Sansen - Jochim Tommissen
				
Kelly, Mathias
				
Yenna, Kjell
		
		
Paul en Ann Vermeulen - Vangheluwe
			
Ellen Vermeulen
			
David Vermeulen
		

Yves Vangheluwe en Nathalie Desmet

Zijn neven en nichten:
		
		
		
		

Elvira † Vangheluwe
Richard † en Maria † Vanlerberghe - Vangheluwe en familie
Maurice † en Agnes † Vangheluwe - Bentein en familie
Prosper † Vangheluwe

De families Vangheluwe - Vandenberghe en Vanderper - Deschoemacker.
Met dank aan:
		
zijn huisarts,
		
zijn thuisverpleging,
		
het personeel van ‘Solidariteit voor het Gezin’,
		
de directie, personeel en vrijwilligers van WZC De OpenLink Woumen.

