Eens rekende ik mijn tijd in jaren,
nu in minuten van de dag.
Het zal seconden duren,
dan heb ik geen tijd meer.

Voor altijd in het hart van:
zijn kinderen en kleinkinderen:

(Remco Campert)

Bernard Delaey

DE HEER

Jasper Delaey en Magali Sansens
Bram Delaey

Staf Delaey

Aagje Delaey en Yves Vanrenterghem

echtgenoot van mevrouw Rika Vanhauwaert († 2002)

David Delaey en Nathalie Huvaere

Staf werd geboren te Izegem op 28 februari 1930
en is er thuis, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen
op 5 januari 2022.

Suzanne Delaey
Florian Delaey
Ella Delaey
Cas Delaey

________
U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen afscheid te nemen van Staf
tijdens de vrijzinnige uitvaartplechtigheid
in het Rouwcentrum Depoorter - Aula ‘De Levensboom’
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem
op vrijdag 14 januari 2022 om 10.30 uur.
Samenkomst aan het Rouwcentrum vanaf 10.15 uur.
Parkeermogelijkheid: hoek Dweersstraat en Meensestraat.
Aansluitend begeleiden we Staf naar zijn laatste rustplaats
in het familiegraf op de stedelijke begraafplaats aan de Reperstraat te Izegem.
Voor een laatste groet bent u welkom tot en met dinsdag 11 januari 2022
in het Rouwcentrum: elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.

† Lucien en Monique Delaey - Deblaere en familie
Geert en Ingrid Desmedt - Delaey en familie
Raphaël en Lena Wydaeghe - Vanhauwaert en familie
Hans en Agnes Vanhauwaert - Vanderbeken en familie
Etienne en Greta Vandorpe - Vanhauwaert en familie
† Eli en Magda Sintobin - Vanhauwaert en familie
André en † Marleen Muys - Vanhauwaert en familie

zijn verwante families:
Delaey - Callens en Vanhauwaert - Bruyneel

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:

Familie van Staf Delaey
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem
of via www.begrafenissendepoorter.be
Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem (051) 31.56.67 – Lendelede (051) 30.31.33

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

zijn huisarts, Dr. Eline Vanhaverbeke
zijn neuroloog, Dr. Hanne-Laure Verschelde
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.
Drukhuis Balcaen

