
Dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend 
melden wij u met stil verdriet het overlijden van 

 
 

  Hubert Lavens 
  echtgenoot van Roos Debussche 
 

Ere-schepen gemeente Ingelmunster 
Gewezen onderdirecteur VTI Kortrijk 

Gewezen directeur VTI Tielt 
Gewezen bestuurslid van verschillende verenigingen 

 
Hubert werd geboren te Ingelmunster op 3 januari 1946 
en is thuis, omringd door zijn familie, rustig ingeslapen  

op donderdag 12 mei 2022. 
Hij werd gesterkt door het ziekensacrament.  

______ 
 

De uitvaartdienst met eucharistieviering,  
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben  

in de parochiekerk Sint-Amand aan het Marktplein te Ingelmunster 

op vrijdag 20 mei 2022 om 10.30 uur. 
 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 
 

Aansluitend volgt de crematie, waarna we de urne begraven  
in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats te Ingelmunster,  

dezelfde dag om 16.30 uur.  
  

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.  

 

Hij leeft verder in het hart van:  
 
zijn echtgenote:  
 
                      Roos Debussche 
 
zijn kinderen en kleinkinderen: 

        Leen Lavens en Andy Degryse 

             Louise 
             Yaron en vriendin 
             Ylana en vriend 
 
        Lieve Lavens en Richie De Jonghe 

             Brent 
             Jente 
 
        Wouter Lavens en Karen Maertens 

             Nant 
             Laure 
             Fran 
 
zijn familie, schoonfamilie, neven en nichten 

 
De families Lavens - Neirynck en Debussche - Desmedt 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
 
        zijn huisarts, Dr. Willy Platteeuw, 
        de thuisverpleegsters: Katrien, Heidi en Petra,  
        Carina en Cindy van Familiezorg,  
        zijn kinesist Marc Verhelst, 
        Lynn en Nancy van palliatieve zorg ‘De Mantel’, 
        zijn poetshulp Dorine, 
        zijn trouwe buren, familie en vrienden die hem  
        met liefde en genegenheid hebben omringd. 
  
Rouwadres:  

         Familie van Hubert Lavens 
         p.a. Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 
         of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
  

Rouwcentrum Depoorter - Izegem, 051/ 31 56 67 - Lendelede, 051/ 30 31 33 
Drukhuis Balcaen

Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzondere man


