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“lk heb lang en gelukkig geleefd
niets gevraagd en veel gekregen, 
en ben, van alle goede dingen voldaan, 
stilletjes ter Here gegaan."

Stijn Streuvels

Diep bedroefd om het afscheid worden wij stil bij het heengaan van

Mevrouw 

Maria Desander
echtgenote van de heer Georges Lannoo († 2008)

Geboren te Oostrozebeke op 4 december 1939
en er thuis overleden op 30 november 2021. 

Dit melden u met droefheid:

Danny en Martine LANNOO - NAERT

     Cedric LANNOO
     Celine en Arjen LANNOO - MODAERT

Wim LANNOO

     Seppe LANNOO

Dominique en Isabelle VANDENBERGHE - LANNOO

     Elise VANDENBERGHE
                                                                                        haar kinderen en kleinkinderen

Marcel en † Madeleine Lannoo - Desander en familie
Christiaan en Rosa Vanderheeren - Desander en familie

† José en † Elza Lecluyse - Lannoo en familie
† Frans en † Julia Verheye - Lannoo en familie
† Frans en † Paula Lecluyse - Lannoo en familie
† Roger en † Lydie Lannoo - Croubels en familie
† André en † Clara Decock - Lannoo en familie
† André en Andrea Lannoo - Vanrentergem en familie
                                                 haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

De families Desander - Loncke en Lannoo - Vanderougstraete

De familie heeft dank voor:
     haar huisarts Dr. Vercruysse
     haar thuisverpleegkundigen Hilde, Steffi en hun team
     haar kinesist Jan Vanlerberghe
     alle familie, vrienden en buren voor hun talloze bezoekjesRouwadres: Maria Desander p/a Rouwcentrum Sabbe 

Condoleren kan via www.rouwcentrumsabbe.be

Samenkomst in de kerk om 10.15 uur.

Maria kan begroet worden in het “Rouwcentrum Sabbe”, 
Tieltstraat 76 te Meulebeke, elke weekdag van 16u30 tot 19 uur.

Zaterdag van 14 uur tot 15 uur, zon- en feestdagen gesloten.

De uitvaartliturgie, waartoe U beleefd wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de SINT-AMANDSKERK te OOSTROZEBEKE

op WOENSDAG 8 DECEMBER 2021 om 10u30, gevolgd door 
de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Oostrozebeke.
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