“Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen
en ben van alle dingen voldaan,
stilletjes ter Here gegaan.”
St. Streuvels

Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
melden wij u het heengaan van

Mevrouw

Jeanny Vanlaere
dochter van Firmin † en Julia † Vanlaere - Foulon
Zij is geboren in Kortemark op 30 oktober 1927 en is er,
omringd door liefdevolle zorgen, van ons heengegaan
op 9 november 2021, begeleid met de gebeden van de H. Kerk.
Lid van Samana

Zij is de zus, schoonzus en tante van:
		
Roger † en Agnes † Vanlaere - Tanghe
			
Marleen en Roger Vanlaere - Rogiers en familie
			
Karin Vanlaere en familie
			
Geert Vanlaere
			
Marnix en Kim Vanlaere - Volckaert en familie
			
Ann en Yoeri Vanlaere - Demeire en familie
		
Godelieve † en Maurice † Vanlaere - Vantyghem
			
Mieke en Kristiaan Vantyghem - Verschaeve
				
Dieter en Celine Verschaeve - Decleir, Henri
				
Stijn Verschaeve
			
Krist en Dorine Vantyghem - Depla
				
Amber Vantyghem
				
Emma Vantyghem
		

Roland † Vanlaere

_________

Zij is verwant aan de families:

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op woensdag 17 november 2021 om 10 uur
in de St.-Bartholomeuskerk in Kortemark.
De offerande geldt als rouwbetuiging.
Daarna volgt de bijzetting in een grafkelder
op de begraafplaats van Kortemark.
Bewaar het beeld van Jeanny in uw hart,
er is geen mogelijkheid tot rouwgroet.
Familie, vrienden en kennissen kunnen hun medeleven betuigen via:
www.logghe-geert.be

		

Vanlaere - Foulon

Een woord van dank gaat uit naar:
		
		
		
		
		

haar huisarts dr. St. Favoreel en team,
haar thuisverpleging Silvie Vandevelde en team,
de palliatieve thuiszorg ‘De Mantel’,
het personeel van Familiehulp,
haar poetshulp van De Vlinder.

Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

