Waarna er diepste stilte valt
van vrede zo verzadigd
dat er geen woord te horen
dat er geen zucht in past
en dan pas is het goed.
Herdenkingsmonument voor de oorlogsslachtoffers WO II te Raamsdonksveer (NL)

Hij heeft gestreden voor uw vrijheid

Prosper
-Henri De LLange
ange
rosper-Henri
Statuut van Nationale Erkentelijkheid
Gewapend Weerstander 1940-1945
Oorlogsvrijwilliger-Strijder 1940-1945
Vaandeldrager OB Grotenberge
Vereerd met:
Het Kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met twee gekruiste zwaarden ‘40-45’ brons
Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940-1945 met twee gekruiste sabels
Médaille du militaire combattant de la guerre 1940-1945
Medaille van de Oorlogsvrijwilliger met zilveren staafje ‘1940-1945’
Medaille van de Vrijwilliger 1940-1945
Medaille van de Weerstand
Commemorative war medal of General Eisenhower
Interallied distinguished Service Cross
Distinguished Merit Cross with Palm and Star
Medal of Peace (GB)
Burgerlijke medaille 1ste klasse
Burgerlijk Kruis 2de klasse
Medaille van Verdienste brons
Imosphinx order of Merit and Honour Grand Commander
Imosphinx order of Merit and Honour Grand Officer
Imosphinx order of Merit Cross Commander
Imosphinx order of Merit Cross Officer
Imosphinx order of Merit Cross Knight

Many gave their lives so you could live yours.
Remember them.

De heer Prosper De Lange werd geboren te Sint-Lievens-Esse op 25 oktober 1925
en is, gesterkt met het H. Sacrament van de Zieken,
thuis te Grotenberge overleden op 10 januari 2018.
Hij was de echtgenoot van mevrouw Anna Stevens, overleden op 25 mei 2017.
Dankbaar voor zijn lang leven, nemen wij afscheid van onze va, van peter, van een vriend:
zijn kinderen:
Luc (†) en Marinelle Wymeersch - De Lange
Hugo en Marie-Christine Vanderpooten - De Lange
zijn kleinkinderen:
Peter en Inge Derlyn - Wymeersch
Gunther en Annelies Lagneau - Vanderpooten
Sarah Vanderpooten
zijn ‘kleintjes’ (achterkleinkinderen):
Lukas Derlyn
Zoë en Louis Lagneau
Lowik en Lina Blommaert
zijn neven en nichten van de families:
De Lange - Stevens - De Vuyst - De Braeckeleer
De familie nodigt u vriendelijk uit om samen met haar de protocollaire uitvaartliturgie bij te wonen
van de heer Prosper De Lange in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen
-MariaOudenhove op zaterdag 20 januari 2018 om 11.15 uur
te Sint
Sint-Maria-Maria-Oudenhove
uur..
Er is mogelijkheid om de familie te condoleren na de plechtigheid, waarna zij haar geliefde
begeleidt naar zijn laatste rustplaats op het ereperk van de Stedelijke Begraafplaats van Zottegem.
De familie dankt in het bijzonder zijn huisarts dr. Joris Weyns,
Frans Meuleneire en het verzorgend team van het Wondencentrum De Parel
en Christiane voor de jarenlange vriendschap en haar wekelijkse bezoekjes.
Een namis wordt opgedragen in bovengenoemde kerk op zondag 4 maart 2018 om 9.30 uur.
Indien u dat wenst kunt u de heer Prosper De Lange een laatste groet brengen
in het funerarium Van Vijle, Kloosterstraat 1 te Zottegem elke werkdag van 18 tot 20 uur.
Rouwadres:
Familie De Lange - Stevens
p/a: Van Vijle uitvaartzorg
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Online kan u uw medeleven betuigen via www.vanvijle.be
Van Vijle uitvaartzorg, Zottegem 09 360 75 60

