
In liefde moeten we afscheid nemen van

Rita Debrabandere 

Samenkomst in de kerk vanaf 10u15

Een stil moment bij Rita kan 
in het “Rouwcentrum Sabbe”, 
Tieltstraat 76 te Meulebeke, 

van maandag tot en met donderdag van 16u30 tot 19u, 
 

De uitvaartliturgie, waartoe u 
vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben in de parochiekerk
van Sint-Amands te Ingelmunster

op VRIJDAG 17 DECEMBER 2021 om 10u30, 
waarna Rita zal bijgezet worden in de familiegrafkelder

op de begraafplaats te Meulebeke.

Dit melden u met droefheid:

Antoon Vancoillie                                                        haar echtgenoot

Wouter en Hilde Vancoillie - Ceuppens
† Joris Vancoillie
                                                                                           haar kinderen

Antoon en Monique Debrabandere - Landuyt en familie
† Jozef en † Jacqueline Debrabandere - Chinitor en familie

Etienne en Mariette Landuyt - Vancoillie en familie
Albert en Maria Vancoillie - Wulleman en familie
Luc en Rita Vancoillie - Ovaere en familie
André en † Marie-Thérèse Vanveerdeghem - Vancoillie en familie

           haar broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Debrabandere - Bouckhuyt en Vancoillie - Pauwels

De familie heeft een dank voor

     haar huisartsen 
     de directie en het personeel van het Woonzorgcentrum 
         De Zonnewende te Meulebeke
     de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis
     haar thuisverpleegkundigen
     Thuiszorg

Rouwadres: Rita Debrabandere p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

In liefde moeten we afscheid nemen van

Rita Debrabandere 

echtgenote van de heer Antoon Vancoillie

Geboren te Meulebeke op 11 maart 1946 en overleden 
in het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt op 11 december 2021, 

gesterkt door het H Sacrament van de zieken.
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