
Lauretta Vanmaercke
23 januari 1931 - 19 juni 2022



Met veel liefde en zorg omringd,
is van ons heengegaan

MEVROUW

Lauretta Vanmaercke
weduwe van de heer Adolf Vanpoucke

geboren te Tiegem op 23 januari 1931 en
overleden te Anzegem op 19 juni 2022,

gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid Okra, Lid ‘Were Di’, 
Lid Samana

 
De rouwdienst rond de urne waartoe wij u  

vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben in de aula  
van ‘Funerarium Nuytten’, Oudstrijdersstraat te Anzegem op 

zaterdag 25 juni 2022 om 10.30 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur. 

Daarna worden haar assen toevertrouwd aan de natuur 
op de begraafplaats te Anzegem-Heirweg. 

Er kan afscheid genomen worden van Lauretta 
in het funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22 te Anzegem,  

dinsdag tot donderdag 15 tot 18 uur en 
op vrijdag van 15 tot 16 uur.

Rouwleiding - Funerarium Nuytten, Dorpsplein 20/22, Anzegem - Tel. 056 68 74 24

Dit melden u diepbedroefd:

Marnick en Conny Vanpoucke - Verhaeghe,

Henk en Tania Vanpoucke - Vanlancker,
 Devin en Louise, ,
 Davina en Jeroen, Tobi,

Bart en Carla Vanpoucke - D’Hondt,
 Roy en Rani,
 Rani en Andreas,
 Alec en Maud,
 Vic,
   haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;                

De familie van wijlen André en Madeleine Vanmaercke - Sobrie,
Victor en † Mariette Everaert - Vanmaercke en familie,
Fernand en Lydie Verstraeten - Vanpoucke en familie,
† Raoul Vanpoucke,
† Eric en Linette Derycke - Vanpoucke en familie,

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;
 
De families Vanmaercke - Balcaen en 
 Vanpoucke - Tomme.

Met oprechte dank aan:
haar huisarts dr. Titeca, Familiezorg West-Vlaanderen,

haar thuisverpleegsters van het Wit-Gele Kruis, Anne-Marie en Shirley,
het personeel van het WZC ‘Ter Berk’ te Anzegem 

en al haar goede vrienden.

Rouwadres: Funerarium Nuytten
t.a.v. familie Lauretta Vanmaercke
Dorpsplein 20/22, 8570 Anzegem

Online condoleren: www.funerarium-nuytten.be

Beetje bij beetje moesten we je verlaten.  
We konden niet zo goed meer met je praten.  
Die blik, die stilte, deed vaak zeer, 
de moeder en meme van vroeger was je niet meer. 
Maar nu je voorgoed bent heengegaan, 
zeggen wij oprecht: “Dankjewel”  
voor al wat je hebt gedaan.


