
DE HEER

Frans Vuylsteke
Echtgenoot van mevrouw Martine Messely

Stichter en bezieler Garage Vuylsteke Lendelede

Frans werd geboren te Lendelede op 9 juli 1957
en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen 

in het A.Z. Delta te Roeselare op 5 juli 2019.

De uitvaartdienst met eucharistieviering 
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Blasius
aan het Dorpsplein te Lendelede 

op vrijdag 12 juli 2019 om 10.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur.

Na de dienst begeleiden we Frans naar zijn laatste rustplaats
in het familiegraf op de begraafplaats te Lendelede.

Een laatste groet kan worden gebracht
 in het funerarium DEPOORTER, 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,
 elke werkdag van 15 tot 19 uur.

Met intens verdriet melden wij u 
het veel te vroege overlijden van

Veel heb je ons gegeven.
Veel heb je voor ons betekend.

Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.

Rouwcentrum DEPOORTER – Izegem (051)31.56.67, Lendelede (051)30.31.33                        Drukhuis Balcaen

Echtgenoot van: 

 Martine Messely

Papa en pepe van:

 Brecht en Stefanie Vuylsteke - Decru, Briek en Amelie 
 Bert en Nele Dekock - Vuylsteke, Michèle en Marion

Zoon en schoonzoon van: 

 † Maurice en † Paula Vuylsteke - Bostoen
 † Germain en Judith Messely - D'Halluin

Broer, schoonbroer en nonkel van: 

 Marc en Hilda Dewulf - Vuylsteke en familie
 Luc en Francine Vuylsteke - De Rudder en familie
 Marc en Lieve Vuylsteke - Decock en familie 

 Luc en Hilde Messely - Hanssens en familie 
 Francis en Marleen Hanssens - Messely en familie 
 Jean-Paul en Marijke Scheldeman  - Messely en familie
 Bavo en Magda Soete - Messely en familie

De families Vuylsteke - Bostoen en Messely - D'Halluin

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding: 

 zijn huisarts, Dr. Geert Verbeke, 
 de directie, de dokters en het personeel van het A.Z. Delta te Roeselare
 en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd. 

Familie van Frans Vuylsteke
p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27
8870 Izegem


