
Na een leven vol goedheid, vreugde en vriendschap
is zachtjes van ons heengegaan

Mevrouw

Agnes FLAUW
weduwe van de heer Robert VANOOST

geboren te Watou op 18 april 1932
en met liefdevolle zorg omringd rustig ingeslapen in het
WZC Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Poperinge op 9 juli 2018,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Uitvaartcentrum Demuys Poperinge 057/33 81 25

Afscheid nemen doet altijd pijn
Toch kunnen we dankbaar zijn
Een leven met enorm veel kracht
Heeft zij tot een vredig einde gebracht.



Zij was de moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van:

 Willy en Maria Gillebert – Vanoost 
  Tim en Carine Huyghe – Gillebert, Marlies, Jolien, Amber
  Sven en Nadine Lambersy – Gillebert, Kobe, Tibo
 Martin en Annie Vanoost – Cornette 
  Dries en Lisa Vanoost – Gryson, Emma
  Brecht en Sandra Mestdagh – Vanoost
 † Luc Vanoost
 Jean-Luc en Carine Vanoost – Coutteure 
  Jurgen en Sofie Vanoost – Vandecaveye, Mathis, Matteo
  Kenneth en Sylvie Feys – Vanoost

Zij was de zus, schoonzus en tante van:

 † Gilbert en Yvonne Leys – Flauw en familie
 † Antoon en Alice Beddeleem – Flauw en familie
 Gilbert en Paula Dever – Flauw en familie
 † Michel en Robertine Verdonck – Vanoost en familie
 Norbert en † Giselle Vanoost – Dejonghe – Suzanne Deroo en familie

De families Flauw – Maerten en Vanoost – Verhaeghe

Samen met familie en vrienden nodigen wij u vriendelijk uit tot de plechtige eucharistieviering, die zal plaatshebben 
in de Sint-Bavokerk te Watou op vrijdag 13 juli 2018 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.15 uur.

U kunt Agnes een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys, 
Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Met dank aan haar huisdokter, de directie en personeel van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis 
en allen die haar regelmatig een bezoekje gebracht hebben.


