
 
 
 
 
 

 
       

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

 
MEVROUW 

Godelieve Vansteenkiste     
echtgenote van de heer Robert Tijtgat († 2014) 

 
Godelieve werd geboren te Lendelede op 14 januari 1943 

en is rustig ingeslapen in de Sint-Jozefskliniek  
te Izegem 3 oktober 2022. 

 
 

 
 

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Katharina te Sente 

op dinsdag 11 oktober 2022 om 10 uur. 
 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst.  
 

Aansluitend volgt de crematie waarna de urne wordt begraven 
in het urnenveld op de begraafplaats van Lendelede - centrum,  

dezelfde dag om 15.45 uur. 
  

Voor een stil moment en het tekenen van het rouwregister 
bent u welkom in het funerarium DEPOORTER,  

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, 
 elke werkdag van 15 tot 19 uur, op zaterdag van 14 tot 17 uur.  

 
Rouwadres:  

familie van mevrouw Godelieve Vansteenkiste 
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem 

of via www.begrafenissendepoorter.be  
  

 

 

Moeder, grootmoeder en overgrootmoeder van:  
 

            Kristoff en Tania Tijtgat - Messiaen 

            Kenneth  

 

            Philip en Gudrun Clement - Tijtgat  

            Bram en Lien Verhelst - Clement, Liya 

            Jonas en  Liza Clement - Kindt 

            Sören en Melissa Moreel - Clement, … ♥ 

 

Zus, schoonzus en tante van:  
             
 
            † Roger en Lydie Vansteenkiste - Decouttere en familie  

            † André en † Andrea Vansteenkiste - Vandersarren en familie  

            † Georges en † Denise Vansteenkiste - Vandersarren en familie  

            Lucien en Paula Vansteenkiste - Soenens en familie  

            Jozef en Mariette Vansteenkiste - Dejaeghere 

            † Gerard en † Liliane Vansteenkiste - Brugge en familie  

            Elie en Marie-Thérèse Vanhoutte - Vansteenkiste en familie  

            Jan en Christiane Houfflyn - Vansteenkiste en familie  

            Ludo en Magda Vandewalle - Vansteenkiste en familie 
 
            † Noël en Mariette Tijtgat - Declerck en familie 
            Rita Tijtgat en familie  
 

Verwant met de families:  

            Vansteenkiste - Vandorpe en Tijtgat - Nyssen  

 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding:  
             
            de directie, de dokters en het personeel van de Sint-Jozefskliniek te Izegem,  
            haar thuisverpleegster 
            en allen die haar met liefde en genegenheid hebben omringd.   
             
 
 
 

Rust nu maar uit bij de Heer. 
Je hebt je strijd gestreden. 
Niemand kan begrijpen hoe je hebt geleden. 
Niemand kan voelen wat je hebt doorstaan.
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