
 

 

 

 

 

mevrouw 
 

Agnes 

ANRAED 
 

Geboren te Ingelmunster op 24 september 1927 

en er overleden op 2 november 2017. 

 

Weduwe van de heer Roger VERHEYE. 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd  

op de plechtige uitvaartdienst die plaatsvindt in de  

parochiekerk van Sint-Petrus te Hulste   

op donderdag 9 november 2017 om 10 uur, 

gevolgd door de bijzetting in de familievergunning 

op de begraafplaats te Hulste. 

 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur. 

 

 

Er is gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Agnes 

in het funerarium Vercruysse, Ballingenweg te Harelbeke,  

elke werkdag tussen 16 en 18 uur  

en op zaterdag tussen 15 en 16 uur. 

 

Moge Agnes in vrede rusten. 

Je was altijd tevreden, 

een mens van zacht geduld, 

wiens glimlach wij nog weten, 

wiens lied wij nooit vergeten. 

Dit melden u: 

 

(†)Paul en Doreen Vandekerckhove - Verheye 

Ronny en (†)Lilian Verheye - Libeer 

Danny en Greta Verheye - Avet 
                                    haar kinderen 
 

Tom en Sylvia De Cokere - Vandekerckhove 

 Emma, Margot en Michiel 

Jurgen en Saskia Verhulst - Vandekerckhove 

 Tim en Bram 

David Vandekerckhove 
                haar kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

(†)André Anraed en familie 

(†)Albert en (†)Olga Verheye - Huysentruyt en familie 

(†)Charles en (†)Maria Verheye - Mabbe en familie 

(†)Marcel en (†)Cecile Verheye - Steyaert en familie 

(†)Camiel en (†)Alice Verheye - Michaud en familie 

(†)Odiel en (†)Renilde Struyve - Verheye en familie 

(†)Georges en Maria Verheye - Minne en familie 

(†)Maurice en (†)Mariette Verheye - Vanderlinden en familie 
                  haar schoonzus, neven en nichten 

 

De families Anraed - Declerck en Verheye - Penninck 
       haar aanverwante families 
 

Een oprecht woord van dank gaat uit naar haar huisarts  

en de directie en het personeel van WZC Maria Rustoord 

te Ingelmunster voor de goede zorgen. 
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Rouwadres: 
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digitaal condoleren kan op www.uitvaartcentrum-vercruysse.be 


