
 

 

Dankbaar om wat zij voor ons en voor velen betekend heeft, 
nemen wij afscheid van 

mevrouw 

Leona Stragier 

echtgenote van Albert Vandenbulcke 

Geboren te Wevelgem op 16 februari 1936 
en gesterkt door het sacrament van de zieken 

zachtjes van ons heengegaan  
op 11 april 2017 in wzc Gulleheem te Gullegem. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartdienst in de Sint-Amanduskerk van Gullegem 

op dinsdag 18 april 2017 om 10 uur. 

Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de dienst,  
waarna we de asse van Leona aan de aarde toevertrouwen 

op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats te Gullegem. 

Voor een stil moment bij Leona kunt u terecht  
in het funerarium, Bankstraat 52 Gullegem,  

op woensdag en donderdag van 17 uur tot 19 uur. 

Rouwadres: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Leona Stragier 
Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

 

Leona is 

de echtgenote van 

Albert Vandenbulcke 

de moeder en oma van 

Carl en Karin Vandenbulcke-Van Dyck, 
Sil en Vicky Vandenbulcke-Duyvejonck 
 Amelie, Anaëlle 
Ine Vandenbulcke en Levi De Luycker 

Katrien Vandenbulcke 
Frederik Soubry en Tina Dedonder 

Philippe en Hilde D’Hondt-Vandenbulcke  
Marvin Deboosere en Emmelie D’Hondt 
 Jules Deboosere 
Jelle D’Hondt en Sara Soubry 
Robbe D’Hondt en Michelle Buyck 

Christophe Vandenbulcke en Ann Vandoorne 
Niels De Bosschere en Lore Derumeaux 
Jens Derumeaux en Delphine Lommens 

de zus, schoonzus en tante van 

Julien () en Zoë () Vastmans-Stragier en familie 
Andre () en Simonne () Deprez-Stragier en familie 
Maurice() en Irma () Bovyn-Stragier en familie 
Remi () Stragier en familie 
Paul () en Jenny () Stragier-Marechal en familie 
Leon () en Zoë Stragier-Vankeirsbilck en familie 
Eric en Agnes Vansevenant-Stragier en familie 
Andre () en Nelly Stragier-Goeghebeur en familie 

Marcel () en Simonne () Boone-Vandenbulcke en familie 
Prosper () en Cecile Demeestere-Vandenbulcke en famlie 

Georges () en Albertine Delrue-Vandenbulcke en familie 

Hilaire () en Dina Popelier-Vandenbulcke en familie 

Georges () en Joanna Catteeuw-Vandenbulcke en familie 

Firmin () en Hilda () Couckuyt-Vandenbulcke en familie 

Met dank aan haar huisarts 
 de directie en het personeel van wzc Gulleheem 

Moeders sterven niet, 
ze leven voort 

in hen die ze liefhebben. 


