
Herman Wambeke
11 augustus 1950 - 26 mei 2019

Dank je voor de woorden die je sprak.
Dank je voor de glimlach die altijd te zien was.

Dank je voor alles wat je gaf.
Het was groots.



Uitvaartzorg Denolf, Wingene, tel. 0475 62 51 82
Online condoleren op www.uitvaartzorgdenolf.be

Dit melden U met diepe droefheid :

Anja WAMBEKE - Dirk DEBOODT
 Loyd LAMBERT
 Kristof DEBOODT - Isabelle VANDEWALLE 
  Elena DEBOODT

Chris WAMBEKE
 Aïssa WAMBEKE

Els WAMBEKE - Tom VERHEYE
 Yutta VERHEYE
 Vita VERHEYE

Carlo WAMBEKE - Inge WITDOUCK
 Daan WAMBEKE
 Noor WAMBEKE zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind ;

Annie en Paul † WAMBEKE - NAERT en familie
Willy en Rika WAMBEKE - BOURGEOIS en familie
Eric en Anne-Mie WAMBEKE - VAN KEIRSBULCK en familie
Carine en Ronny WAMBEKE - DEVOLDER en familie 

zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten ;

De families WAMBEKE - BIEBAUW.

Met dank aan :

 zijn trouwe huisarts dr. Jos Lauwerys, zijn thuisverpleging,
 zijn jarenlange vriend en toeverlaat Johan Vandenheede en echtgenote Annie Crombez
 en ‘Pipo’ de poes.

Diep bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om al wat hij 
voor ons betekend heeft, melden wij het overlijden van

DE HEER

Herman Wambeke
zoon van wijlen de heer en mevrouw René en Maria Wambeke - Biebauw

Geboren te Tielt op 11 augustus 1950 
en plots thuis overleden te Zwevezele op 26 mei 2019.

Postbode op rust.

De uitvaartdienst, waartoe U vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in aula ‘de Schorse’ van uitvaartzorg Denolf, Yzerbergstraat 1 te Zwevezele 

op zaterdag 1 juni 2019 om 10 uur, 
gevolgd door de crematie en inzetting van de urne op de begraafplaats van Zwevezele.

De familie kan gecondoleerd worden na de dienst.

Herman is opgebaard in het funerarium Denolf, Yzerbergstraat 5 te Zwevezele 
en kan er elke dag begroet worden tussen 16.30 en 18.30 uur.

WEES DE OVERLEDENE IN UW GEBEDEN INDACHTIG.


