
 
 
 
 
 
    

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

DE HEER 
   Robert Debrabandere 
 

echtgenoot van mevrouw Lieve Callens 
  

Robert werd geboren te Izegem op 12 september 1941 en is rustig ingeslapen 
 in het woonzorgcentrum 'De Hovenier' te Rumbeke op 30 augustus 2019. 

Hij werd gesterkt door het ziekensacrament.  
 

Gewezen secretaris-schatbewaarder van de Bedrijfsgilde Champignontelers West-Vlaanderen 
Gewezen lid van de Raad van Bestuur van REO veiling 

Gewezen lid van het Technisch Comité van de Proeftuin Champignonteelt 
Gewezen lid van de Opvolgingscommissie betaalde voorlichting 

Lid van de Landelijke Gilde Izegem 
Lid van Neos Lendelede 

 
 

De uitvaartdienst met eucharistieviering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,  
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Petrus en Paulus  

aan het Kerkplein te Rumbeke  
op zaterdag 7 september 2019 om 10.30 uur. 

 

 Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.   

Aansluitend volgt de crematie. 
Op maandag 9 september 2019 om 10 uur wordt de urne begraven 

in de urnentuin op de begraafplaats aan de Kwadestraat te Rumbeke. 

 
Liever geen bloemen of kransen.  

U kan vrijblijvend een gift doen voor de Vlaamse Parkinson Liga 
op BE 68 0014 7822 5234 met vermelding 'in memoriam Robert Debrabandere’. 

 
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 

Hij leeft verder in het hart van: 
 

Lieve Callens                                                                                                          zijn echtgenote 

 
Filip en Els Debrabandere - Daemen  

                  Heleen Debrabandere en vriend Wiet 

                  Jacob Debrabandere 
 
Francis en Alina Debrabandere - Caraulan 

                  Alexander Debrabandere en vriendin Charleigh 

                  Adrian Debrabandere 
                                                                                                              zijn kinderen en kleinkinderen 

 

André en Mary Debrabandere - Donck en familie  
Noël en Anna Debrabandere - Verhelst en familie  
† Paul en Marie-Thérèse Willem - Debrabandere en familie  
Robert en † Marie-Joseph Verhelst - Debrabandere en familie  
Lucien en Marie-José Houthoofd - Debrabandere en familie  
Guido en Marie-Gisèle Willem - Debrabandere en familie  
Frans en Marie-Roze Villez - Debrabandere en familie  
 

† Frans en † Roza Vandewiele - Callens en familie  
Roger en Jacqueline Callens - Vercruysse en familie  
André en Christiane Vandeweghe - Callens en familie  
Frans Callens  
Raphaël en Monique Soenen - Callens en familie  
Marc en Lena Dedecker - Callens en familie  

                                                          zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
 

De families Debrabandere - Deplancke en Callens - Couvreur  
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
zijn huisarts, Dr. Neil Callens  
zijn thuisverpleegster, Griet Debrabandere 
de directie en het personeel van het wzc 'De Hovenier' te Rumbeke 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 

Rouwadres: 

Familie van Robert Debrabandere 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem 

Eenvoudig en oprecht  
vol goedheid was uw leven 
uw edel hart heeft ons zoveel gegeven.

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 31.56.67, Lendelede 051 30.31.33 Drukhuis Balcaen, Izegem


