En altijd zullen ergens
sporen van uw leven zijn,
gedachten, beelden,
ogenblikken en gevoelens.
Zij zullen ons immer
aan u herinneren.

Na een mooi en rijkgevuld leven,
nemen wij afscheid van

de heer Gabriël Vansteenkiste
weduwnaar van mevrouw Annie Ameeuw († 2019)
Geboren in Zarren op 29 augustus 1930
en in Roeselare, omringd en gesteund door zijn familie,
van ons heengegaan op 2 november 2021
begeleid met de gebeden van de H. Kerk.
Gewezen voorzitter en secretaris Tuinhier, Zarren

Dit melden u met veel verdriet:
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
Gery † Vansteenkiste
Eric en Myriam Huyghebaert - Vansteenkiste
		
Gilles en Lynn Swyngedauw - Huyghebaert
			 Kyara
Danny Vansteenkiste
Jean en Ann † Naert - Vansteenkiste
		
Steffie Naert
Zijn zus, neven en nichten:
Maurice † en Yvonne † Dewaele - Vansteenkiste en familie
Frans † en Marcella † Vansteenkiste - Verstraete en familie
Valeer † en Yvonne † Vansteenkiste - Couchez en familie
Gerard † en Godelieve † Claeys - Vansteenkiste en familie
Raphaël † en Maria † Vansteenkiste - Bostyn en familie
Julien † en Maria Kimpe - Vansteenkiste en zoon
De families Vansteenkiste - Bilcke en Ameeuw - Vandecandelaere.

_______

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op dinsdag 9 november 2021
om 10 uur in de St.-Dionysiuskerk in Zarren.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.
Daarna volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Zarren.
U kunt Gabriël een afscheidsgroet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren. Elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Met dank aan en waardering voor:
zijn huisarts dr. W. Demuynck,
zijn thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis,
zijn verzorgenden van Familiehulp,
de dokters en personeel van AZ Delta campus Rumbeke
en alle vrienden en kennissen
die hem vaak een bezoekje brachten.
Rouwadres:
Rouwcentrum Logghe
t.a.v. Fam. Gabriël Vansteenkiste
Esenstraat 64A, 8610 Zarren
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

