
 
 
 
 
 
    

Verdriet en dankbaarheid gaan samen  
nu we afscheid nemen van 

DE HEER 
   Maurits Vansteenkiste 
 

weduwnaar van mevrouw Zoë Demeulenaere († 2007) 
  

Maurits werd geboren te Meulebeke op 20 oktober 1931 
en is rustig ingeslapen in de palliatieve zorgeenheid van het A.Z. Delta  

te Roeselare op 8 mei 2019. Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 
 

Veehandelaar op rust 

Lid van de duivenmaatschappij " t zal wel gaan " Beveren-Roeselare  

 

 
De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Katharina te Sente  
(Sint-Katrienplein - Kuurne) 

op donderdag 16 mei 2019 om 10.30 uur. 

 

  Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.10 uur. 
  
  

Na de dienst begeleiden we Maurits naar zijn laatste rustplaats  

in het familiegraf op de begraafplaats te Sente. 
 

Een laatste groet kan worden gebracht 
 in het funerarium DEPOORTER  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem 
 elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur. 

 

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

Familie van Maurits Vansteenkiste 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem

Hij leeft verder in het hart van: 
 

  Ronnie VANSTEENKISTE - († Nadine PYCARELLE) - Natascha VANHAEZEBROUCK 

André en Rita VANDECASTEELE - VANSTEENKISTE 

Georges en Chantal SAGAERT - VANSTEENKISTE 

Sonja VANSTEENKISTE 

Carlos VANSTEENKISTE                                                                                                               zijn kinderen 

 

 Martijn en Isabelle VANDEPUTTE - VANSTEENKISTE 
Geert en Silvie VANDECASTEELE - DEWITTE, Senne en Arthur 
Davy en Patricia SOENENS – VANDECASTEELE, Febe, Joni en Kyra 
Roeland en Lindsey VAN AELST - PARMENTIER, ... ♥ 
Dominic en Stefanie SCHOLLAERT - PARMENTIER, ... ♥          zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen      

† Marcel en † Maria DELAERE - VANSTEENKISTE en familie 
† Maurice en † Julia DEBO - VANSTEENKISTE en familie 
† Edmond en Marguerite VANSTEENKISTE - DUPON en familie 
† Alfons en † Suzanne ROMMEL - VANSTEENKISTE en familie 
† Achiel en † Simonne VANCOILLIE - VANSTEENKISTE en familie 
† Roland en Andrea RONSE - VANSTEENKISTE en familie 
† André en Rolande VANSTEENKISTE - DENYS en familie 
† Gilbert en † Christiane DESCHRIJVER - VANSTEENKISTE en familie 
André en † Leona VAN LOOCKE - VANSTEENKISTE en familie 
 
† Norbert en † Simona DENECKERE - DEMEULENAERE en familie 
† André en † Maria VANDAELE - DEMEULENAERE en familie 
Roger en Yvonne VERLINDE - DEMEULENAERE en familie 
Georges en Julia VERMAUT - DEMEULENAERE en familie 
† Achiel en Marie-Rose DEBUSSCHERE - DEMEULENAERE en familie 
Lievin en Rosette COMMEYNE - DEMEULENAERE en familie 
                                                                           zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  

 

zijn verwante families:  VANSTEENKISTE – DEBRABANDERE en DEMEULENAERE – VERMEULEN  

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding: 
 

zijn huisarts, Dr. P. Goddeeris, 
de verpleging van het Wit-Gele Kruis, 
zijn poetsvrouw, Chantal,  
de gezinshelpsters Lutgarde en Ann-Sophie,  
de directie, de dokters en het personeel van het A.Z. Delta te Roeselare,  
in het bijzonder de palliatieve zorgeenheid 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.   

 
 

Herinner mij, 
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon,  
hoe ik was toen ik nog alles kon.
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