
Wij danken haar huisarts, iedereen die haar genegen was 
en de medewerkers van het Wit-Gele Kruis voor de goede zorgen.

Rouwadres:                 
    De Zandkorrel - T.a.v. familie Van Lancker - De Vrieze
    P/a. St.-Elooistraat 21 a, 9820 Merelbeke.
Online condoleren:     
    www.dezandkorrel.com

Gelukkig 
herinneren velen zich jou 
in de fleur van je leven

‘Oooo… Ik wist niet dat ze ziek was  
Al lang ?’ 
Tijd is absoluut relatief
dat weet ik nu wel zeker   
Het zegt zoveel met weinig woorden
voor wie tussen regels kan lezen

Jouw leven
het was
goed, eenvoudig, sober  
en met een samen-zijn
dat ieders verbeelding overtreft

Dat het gezang van vogels in de lente
voor altijd 
mag herinneren 
aan jouw lievelingsmuziek
en het uitlopen van nieuw leven

Uitvaartzorg De Zandkorrel    -    www.dezandkorrel.com   -    09/362 61 92

                           

Josée  
Van Lancker  

1943 - 2021



Echtgenote van
      Gaby De Vrieze

Mama van
      Veronique en Kris De Vrieze - Lamberts - Van Assche

Mammie van
      Kimberly Verhoeven
      Jolien Verhoeven

Zus en schoonzus van
      Lydie en Luc Van Lancker - Brismoutier en familie
      Lieve en Guy Van Lancker - De Visscher en familie
      Arnold en Annie Van Lancker - Galle en familie

  

  
Houden ook mooie herinneringen aan haar
      alle aanverwanten van de families 
      Van Lancker - De Cuyper en De Vrieze - Nachtergaele.

†
Bedroefd melden wij u het overlijden van mevrouw

Josée  
Van Lancker  

echtgenote van de heer Gaby De Vrieze 

Geboren te Scheldewindeke op 19 maart 1943 en als 
een uitdovend kaarsje thuis van ons heengegaan te Scheldewindeke 

op 23 maart 2021 in het bijzijn van haar rots in de branding.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden 
rond de asurne in intieme kring op dinsdag 30 maart 2021.

Nadien zal de asurne begraven worden 
op de begraafplaats te Scheldewindeke.

Orchideeën
Eens vulden ze jouw leven 
en ‘ons thuis’ 
en ieder die een exemplaar had 
dat er net zo levensloos uit zag 
als jij, mama,
de laatste 
weken
maanden
jaren
kon er vanop aan dat jij ze weer nieuw leven gaf
Rotsvast zijn we ervan overtuigd 
dat de fase die 
hier – nu
als een einde voelt
ook jou 
nieuw leven brengt


