
 

 
 Met verdriet maar met een dankbaar hart melden wij  

u het heengaan van 

 

Mevrouw 
 

Angèle Lambrecht 
 

Weduwe van de heer Henri Houttekier (†2020) 
 

Geboren in Zwevezele op 26 augustus 1931 en overleden in het 
WZC ‘Ter Luchte’ in Ruddervoorde op dinsdag 17 januari 2023, 

gesterkt door de ziekenzalving. 

De uitvaartdienst vindt plaats in familiale intimiteit. 
 

Na de dienst en de crematie zal Angèle herenigd worden met 
haar echtgenoot Henri op de begraafplaats  

‘Stiltepark de Warande’ in Torhout. 
 

Voor een stil moment bij Angèle bent u welkom in het  
Uitvaartcentrum De Korenbloem, Keibergstraat 122 in Torhout 

van vrijdag 20 januari tot en met dinsdag 24 januari, telkens 
van 17 uur tot 18.30 uur, behalve op zondag.  

 
U kan uw medeleven betuigen  

op www.uitvaartzorg-korenbloem.be 
of op de rouwadressen: 

               
 Liliane Houttekier, Hogelaanstraat 15A, 8810 Lichtervelde 

Johan Houttekier, Torhoutstraat 80, 8810 Lichtervelde        

Een (groot)moeder is een lichtje dat nooit 

dooft, in je hart en in je hoofd. 

MOE 
“Voor mij hoeft het niet meer. Ik ben niet bang.” 
sprak ze kalm, zonder drama, zonder klagen, 

maar moe, zo eindeloos moe. 
“Dat meen je niet” zeiden we geschrokken, 

want het hoort niet, het mag niet, de moed opgeven, 
gewoon geen zin meer hebben nog verder te leven. 

“Jawel, ik meen het wel” sprak ze vastberaden, zonder twijfel, zonder grappen. 
“De ontelbare en lastige ziekenhuisbezoeken, daar zie ik zo op tegen. 

Negen jaar is genoeg geweest, mijn leven is mooi geweest. 
Ik verlang naar papa in de Hemel.” 

Het doet pijn om iemand af te geven, of die nu éénennegentig is of negentien. 
Er staat geen leeftijd op graag zien. 

Het gemis voelt hetzelfde, de pijn bedwelmt ons. 
We moeten het aanvaarden of we het nu willen of niet, 

we blijven achter met heel veel verdriet. 
We kunnen enkel maar hopen en geloven  

dat ze gelukkig zal zijn daarboven. 
Ooit komt er een tijd aan dat mama en papa, mémé en pépé, 

daar met open armen klaar zullen staan. 

Rust nu maar, je hebt het meer dan verdiend. 

http://www.uitvaartzorg-korenbloem.be


Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, 

Geert en Liliane Vanbelle - Houttekier 

 Steve en Joke Ramon - Vanbelle 

   Hector 

 Jens en Stefanie Vanbelle - Vansteenkiste 

   Nina 

   Miel 

 

Johan en Heidi Houttekier - Meeuws 

 Sharon Houttekier en Ian Caulier 

 Aython Houttekier 

 

haar zus, broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten, 

 

de families Lambrecht - Dufour en Houttekier - Devoldere, 

 

danken u voor elke blijk van medeleven. 

 

 

Met dank en waardering aan: 

 

Haar huisarts dokter Pattyn. 
Het personeel en de vrijwilligers van het WZC ‘Ter Luchte’ in  
Ruddervoorde. 
De dokters en het personeel van het AZ Sint-Jan te Brugge,  
in het bijzonder de dienst hemodialyse.  
Het team van ziekenvervoer Ambu-Med. 
 

 

 

Het is onmogelijk om iemand te vergeten 
die zoveel gaf om je te herinneren 


