
Zij is de mama en oma van
   Francine en Guido Rotsaert – Moeyaert 
    Dieter 
   Christine en Jean-Pierre Rotsaert – Simpelaere 
    Lies en Jonas
     Vic, Cas
    Sam

 Zij is de vriendin van

   Wilfried Tanghe

 Zij is verwant aan de families

   Lanckriet – Borré  en  Rotsaert – Iterbeke 

Een woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar haar huisarts, 
 de directie en alle personeel van het WZC Sint-Augustinus in Torhout,
 de dokters en alle personeel van het AZ Delta campus Rembert in Torhout
 en allen die Jacqueline met genegenheid hebben omringd.

U kan ook uw medeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be
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In de tuin fl addert er een prachtige vlinder rond,
ze strijkt neer, naast je, op de grond.

‘t Is net of zij wil zeggen: ‘ik laat je niet alleen,
al moet ik je verlaten, al moet ik van je heen.

Je draagt mij in je hart, ik zal er altijd zijn,
ik help je bij het dragen van jouw pijn.’

Dan vliegt ze weg, de hemel tegemoet.
Ga maar lieve vlinder, het is goed.

Omringd door vele liefdevolle handen, is ze van ons heengegaan

Mevrouw  Jacqueline Lanckriet
  

echtgenote van de heer Etienne Rotsaert (†2002)

vriendin van de heer Wilfried Tanghe

Geboren in Oostkamp op 27 november 1931 en godvruchtig
overleden in Torhout op 8 september 2022,

gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken

Het moment van afscheid nemen vindt plaats in beperkte familiekring.

Na de dienst volgt de bijzetting van de urne in het columbarium  
op de begraafplaats De Warande in Oostkamp.

U kunt een laatste groet aan Jacqueline brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82 Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97, 

op dinsdag en woensdag vanaf 17.30 tot 18.30 uur.

†


