
Hij leeft verder in het hart van:           zijn echtgenote:  
 
       Anna Wanzeele        zijn kinderen en kleinkinderen:  
 

       Wim en Nancy Deblauwe - Dumon  

            Glenn Deblauwe en Evelien Rogge 

            Nills Deblauwe en Kelly Messelier 

 

       Krist en Vanessa Deblauwe - Buyse 

            Shari Deblauwe en Gaultier Feryn  

            Jana Deblauwe en Ward Bossuyt 
 
 
  
        
zijn schoonzussen, neven en nichten:  

       † Omer en Simonne Deblauwe - Lootens en familie  

       † Roger en † Lydie Vandeweghe - Deblauwe en familie  

 

       † Roger en † Marina Lauwers - Wanzeele  

       † Roger en † Leona Vantomme - Wanzeele en familie  

       † Karel en Rosa Wanzeele - Vandenberghe en familie  

       † Paul en Irma Vandewalle - Wanzeele en familie  
 

zijn verwante families:  
        
       Deblauwe - Mistiaen en Wanzeele - Dewaele  

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

        zijn huisarts, Dr. Ann De Bel, 
        zijn kinesist, Lieven Vanfleteren,  
        zijn logopediste, Trudy Gheeraert, 
        de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
        en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 

        

   
 
 
 
 

Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

  DE HEER 

 
Elie Deblauwe 

echtgenoot van mevrouw Anna Wanzeele 
 

lid van OKRA 

lid van zeevisclub 'De Zalmvissers' Meulebeke 
 

Elie werd geboren te Ingelmunster op 9 maart 1935 
en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  

in de Sint-Jozefskliniek te Izegem op 20 april 2019. 
 
 
 

De uitvaartdienst met eucharistieviering,  waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Blasius aan het Dorpsplein te Lendelede  

op donderdag 25 april 2019 om 10 uur. 
  

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.  

 
Aansluitend volgt de crematie, waarna we de urne begraven  

in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede,  
dezelfde dag om 18 uur.  

 
Een laatste groet kan worden gebracht 

op dinsdag 23 april 2019 en woensdag 24 april 2019 van 15 tot 19 uur 
in het rouwcentrum Depoorter 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem. 

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be. 

Rouwadres:  
Familie van Elie Deblauwe 

p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 

 
               Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem, 051 31 56 67 -  Lendelede, 051 30 31 33 Drukhuis Balcaen

De onbaatzuchtige inzet  
voor het welzijn van zijn gezin  
en bezorgdheid voor alles wat leefde en bloeide  
liepen als een rode draad door zijn leven.


