
  Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons tijdens  
  haar leven heeft omringd melden wij u het overlijden van 

 

  Mevrouw  

   

  echtgenote van de heer Robert† Vandenbussche (†2003) 
 
  geboren in Langemark op 26 juni 1938 en, omgeven door de warme liefde van haar familie,  
  stilletjes van ons heengegaan in Roeselare op maandag 10 september 2018. 

 
Samen met familie en allen die Marie-Louise genegen waren willen we haar een laatste keer  
liefdevol omringen tijdens de uitvaartplechtigheid op vrijdag 14 september 2018 om 10.30 uur  
in de aula van Rouwcenter Jonckheere in Langemark, Hooyaardstraat 23a. 
 
Samenkomst aan het rouwcenter vanaf 10.15 uur.  
U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven te betuigen aan de familie na de dienst 
 
Na de plechtigheid zullen we  de urne van Marie-Louise bijzetten  
in het columbarium op de begraafplaats van de Madonna.  
 
Voor een stil moment bij Marie-Louise bent u welkom op dinsdag en woensdag van 15 tot 19 uur in 
Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark. 

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent 
Als je mensen ziet maar ze niet echt meer herkent 

Als je toch blijft strijden om bij ons te leven 
Dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven 

 

Zij is de moeder en oma van: 
 

    Patrick en Ludwin Vandenbussche - Soenen 
     Wim en Solène 
     Sophie 
 

    Annita en Geert Vandenbussche - Knockaert 
     Lynse en Delfien 
 

    Rosita en Steven Vandenbussche - Leys 
     Hanne en Niels 
     Pieter-Jan 
     Wouter 
     Marte 
 

    Marnick Vandenbussche 
     Bjorn en Bilitis 
     Lynn en Glenn 
     Julie 
 

Delen mee in dit verdriet: 
 

    haar broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
    de families Desodt - Lyphout en Vandenbussche - Lecleir 



°26.06.1938 - †10.09.2018 

 

 

 

 

 

 

Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar haar huisarts,  

directie, personeel en vrijwilligers van het wzc “De Zilverberg” in Roeselare voor hun inzet en goeie zorgen. 

Dank aan allen die haar met een groot en warm hart hebben gesteund en bezocht. 

 

 

 
 

Rouwadressen:   

  8020 Oostkamp - Vinkenstraat 8 

  8800 Rumbeke - Bornstraat 48 bus 2 

  8650 Houthulst - Legeweg 70 

  8953 Heuvelland - Wijtschatestraat 98 

 
 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.begrafenissen-jonckheere.be 

 
 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a, Langemark 057 48 89 01 


