
 
Rust nu maar uit, je strijd is gestreden, 
je hebt het ontzettend moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden, 
wie kan voelen wat je hebt doorstaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals hij geleefd heeft, eenvoudig en goed, zo heeft hij ons verlaten 

 

de heer 

Hervé LANGEDOCK 
Echtgenoot van mevrouw Linda VERHAEST 

 
Geboren te Wevelgem op 11 juli 1953. 

Bijgestaan door zijn dierbaren is hij zachtjes in de Heer ontslapen te Kortrijk  
in het AZ Groeninge, campus Loofstraat op 12 december 2013.  

 
Politie op rust. 

 
De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

heeft plaats in de St.Theresiakerk (Menenstraat) te Wevelgem  
op woensdag 18 december 2013 om 10.00 uur. 

 
Er is gelegenheid om de familie te begroeten na de rouwdienst. 

 
Na de crematie wordt de asurne bijgezet in het urnenveld  

op de begraafplaats te Wevelgem, Moorselestraat. 
 

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium “SERRUS”, Moorselestraat 153 te Menen,  
elke werkdag van 17.00 uur tot 19.00 uur, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot 18.00 uur. 

 

Rouwbetuiging: 
Bij voorkeur via: www.serrusnv.be 

Ofwel: Familie van wijlen Hervé LANGEDOCK 
P/a Moorselestraat 153 – 8930 MENEN 

 
Dit melden u: 

 
 
zijn echtgenote: 
 

 Linda VERHAEST 

 
zijn kinderen en kleinkinderen: 
 

 Jurgen LANGEDOCK en Hanna SLOFOVA 
  Niels, Seppe, Luna 

 
 Dieter en Catherien LANGEDOCK-BRUNEEL 
   Kaïen, Femke, Ilana, Luka 

 
 Kenny LANGEDOCK en Debbie ORNELIS 
  Maité, Mila, Zeno 

 
 Anthony en Jolien DECOCK-LANGEDOCK 
  
zijn ouders: 
 

 Georges en Odette LANGEDOCK-GELDHOF 
 Robert † en Marie † VERHAEST-NOPPE 

 
zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 
 

 Carine LANGEDOCK en familie 
 Mario en Christiane LANGEDOCK-VANDORPE en familie 

 
 Jean-Marie en Marika VANHEE-VERHAEST en familie 
 Aurele en Arlette VERHAEST-NOPPE en familie 
 Patrick en Claudine VIANE-VERHAEST en familie 
 Frans en Marie-Christine VERHAEST-PORTE 
 Geert † VERHAEST en familie 

 
De families: 
 

 LANGEDOCK-GELDHOF en VEHAEST-NOPPE 

 
Met dank aan: 
 

 Zijn huisdokter. 
 Dokters en verplegend personeel van het AZ Groeninge, campus Loofstraat te Kortrijk. 
 

 
 
 

- Uitvaartzorg “Serrus”  056/42.30.28 - 


