
 
 
 
 
 

 
       

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

 
DE HEER 

Eric Verstraete     
echtgenoot van mevrouw Rosa Vanneste 

 
Eric werd geboren te Izegem op 4 mei 1933 en is, omringd door zijn familie,  

rustig ingeslapen in de palliatieve eenheid ‘Het Anker’ van het AZ Delta te Roeselare  
op 23 september 2022. Hij werd gesterkt door het ziekensacrament. 

 
 

 De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Tillokerk  

aan het Kerkplein te Izegem  
op donderdag 29 september 2022 om 10 uur. 

   

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur. 
 

Aansluitend begeleiden we Eric naar zijn laatste rustplaats 
in de familiegrafkelder op de stedelijke begraafplaats 

aan de Reperstraat te Izegem. 
 

Een laatste groet kan worden gebracht in het funerarium Depoorter,  
Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem,  

elke werkdag van 15 tot 19 uur.   

 
Rouwadres: 

Familie van Eric Verstraete 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 

8870 Izegem 
of via www.begrafenissendepoorter.be  

 
  

 

 
 

Echtgenoot van:  
 

            Rosa Vanneste 

 

Vader en grootvader van: 

 
            Wim Verstraete 

 
            Jef en Heidi Verstraete - Warlop 

                            Helen Deceuninck 

 
            Pol en Hilde Verstraete - Dejonckheere 

                            Robbe Verstraete en Jozefien Maricou 

                            Bieke Verstraete en Marie Vandenberghe 

                            Seppe Verstraete 
 

Broer, schoonbroer en nonkel van:  

            † Urbain en † Marie-Thérèse Beeuwsaert - Verstraete en familie 

            † Roos Verstraete - Willy Verstraete - Gerda Verfaillie en familie 

 
            † Roger en Jeaninne Vanneste - Verbrugghe en familie  

            † Roger en Jeannette Demuynck - Vanneste en familie  

            † Raf en † Marie-Cecile Semetier - Vanneste en familie 

            Marc en Eric Vanneste - Deveughele 

Verwant met de families:  

            Verstraete - Loosveld en Vanneste - Holvoet 
 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  

            de dokters van huisartsenpraktijk ‘De Vierschaar’,  
            de thuisverpleegsters: Illy, Alisa, Liesje, Shana en Bernadette, 
            de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem 
            en het AZ Delta te Roeselare,  
            de medewerkers van de palliatieve eenheid ‘Het Anker’,  
            zijn buren en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd.  
 
 

Heel bijzonder, heel gewoon 
Gewoon een heel bijzondere man
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