
Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man... 

De heer 

Jeroom Vandebuerie 
 

echtgenoot van mevrouw Christiana Vande Velde 

geboren in Wakken op 2 juni 1935 en omringd door zijn familie overleden  

in het woonzorgcentrum Ter Lembeek in Wielsbeke op 13 januari 2023, 

gesterkt door de ziekenzalving. 

 

De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg,  

Lijsterstraat 52 in Zulte op zaterdag 21 januari 2023. 

 

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Zulte. 

 

Een stil moment bij Jeroom kan in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte  

op dinsdag en woensdag van 16 tot 18 uur. 
Rouwadres: Familie Vandebuerie - Vande Velde 
p/a Van De Vyver Uitvaartzorg - Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte 
Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be 

  Dit melden u met droefheid: 

   zijn echtgenote 

    Christiana Vande Velde 

   zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

    Rik en Gerda Vandebuerie - Vanhee 

     Dieter en Margot 

    † Luc Vandebuerie 

    Philip en Mia Van D’huynslager - Vandebuerie 

     Anaïs en Isaline, Suze, Mare 

     Lisa en Brecht, Elise, Arthur, Ella 

 

   De families Vandebuerie - Snoeck en Vande Velde - Ottevaere. 

   Met bijzondere dank aan zijn huisartsen dr. Vande Velde en dr. Callens,  

   het personeel van WZC Ter Lembeek in Wielsbeke en de vele familie en vrienden die hem genegen waren. 



Van De Vyver Uitvaartzorg - Zulte - 09 388 79 21 

 

Als de dood verlossing brengt,  

laten we jou dankbaar gaan naar het land van eeuwige rust waar onze Luc jou al verwacht. 

We gunnen het jou, ga maar en doe hem de groeten, 

ga maar, je hebt de hemel verdiend.  

Je was een goede man voor moeder, 

je was een zorgzame vader, je was een super pépé  

voor je klein- en achterkleinkinderen, maar je was vooral een man  

die door vele mensen graag werd gezien. 

Bedankt voor je eenvoud, de vele hulp, je gevoel voor humor,  

je onbaatzuchtige liefde voor mama en je gezin.  

We gaan voor haar zorgen. 

De kinderen en familie 

De heer 

Jeroom Vandebuerie 

1935 - 2023 


