
DE HEER   Wilfried Vandecandelaere 
 

echtgenoot van mevrouw Monica Vanneste († 23.04.2022) 
 
 
 
 

Dankbaar voor de vele jaren waarin wij van zijn goedheid 
en levensblijheid mochten genieten, delen wij u met droefheid mee 

dat we amper 9 dagen na het overlijden van ons ma,  
nu ook ons pa uit handen moeten geven.

Wilfried werd geboren te Westrozebeke op 21 april 1942 
en is, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  

te Roeselare op 2 mei 2022. 
 
 

Medestichter van transportfirma Eurospeed 
Medestichter van transportfirma Deca Trafic 

Lid van Senioren Middengroepen 
Lid van Vief (LBG) 

 
 De uitvaartdienst met eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatshebben in de parochiekerk 'Sint-Amand' aan het Marktplein te Ingelmunster 
op zaterdag 7 mei 2022 om 11 uur. 

 
 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 
 

Aansluitend volgt de crematie.  
De urne wordt begraven in de urnentuin  

op de gemeentelijke begraafplaats te Ingelmunster.  
 
 

Bewaar het beeld van Wilfried in uw hart.  

Er is geen begroeting voorzien in het funerarium. 

 
 

 

Voor altijd in het hart van:  

 
zijn kinderen en kleinkinderen:  
 

Mieke Vandecandelaere en Valérie Demoen  

Inge Vandecandelaere en Dirk Callewaert 

Josefien en Jeroen 
Thomas 

 
zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten: 
 

Louis en Nicole Sinnesael - Vandecandelaere en familie  
† Luc en Christiane Platteeuw - Vandecandelaere en familie  
† Etienne Vandecandelaere en familie  

 
† Roger en † Georgette Vandekerckhove - Vanneste en familie  
Georges Vanneste en familie  
Antoon en Cecile Claerhout - Vanneste en familie  
Norbert en Christine Bossuyt - Vanneste en familie  

 

 
zijn verwante families:  
 

Vandecandelaere - Pecceu en Vanneste - Devarwaere 
 
 
 De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 

zijn huisarts, Dr. Filip Blanckaert, 
de directie, de dokters en het personeel van het UZ Gent en het AZ Delta Roeselare,  
alle medewerkers van de Palliatieve Zorgeenheid ‘Het Anker’ te Roeselare 
en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  

 
 
 
Rouwadres:  

Familie van Wilfried Vandecandelaere 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 
8870 Izegem  
of via www.begrafenissendepoorter.be 

Eenvoudig en oprecht, 
vol goedheid was uw leven,  

uw edel hart heeft ons zoveel gegeven.
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