
Dankbaar om al wat hij voor ons betekend heeft,
nemen wij met pijn in ons hart, afscheid van

DE HEER

Raoul Vanstaen
weduwnaar van mevrouw Marie-Thérèse Desmet (1938 - 2012)

geboren in Oostrozebeke op 15 maart 1936 
en er overleden op Kerstdag 25 december 2020, 

gesterkt door het sacrament van de zieken. 

Gewezen voorzitter Samana
Gewezen ondervoorzitter Seniorenraad

Gewezen bestuurslid Okra
Gewezen vrijwilliger Rode Kruis

De uitvaartplechtigheid zal wegens de huidige 
coronamaatregelen plaatsvinden in berperkte kring. 

Een laatste groet aan Raoul kan gebracht worden in 
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, 

iedere werkdag van 16.30 uur tot 18.30 uur  
tot en met woensdag 30 december 2020. 

Rouwbetuigingen: Familie Raoul Vanstaen
p/a Begrafenissen Messiaen 

Stationsstraat 156 – 8780 Oostrozebeke
of via www.messiaen.be

Dit melden u:

Daevy en Karolien Vanstaen - Vandererven
Arthur
Charlotte en Dario

zijn kinderen en kleinkinderen

† Roger en † Dina Vanstaen - Wille en familie
Palmer en Dina Himpe - Vanstaen en familie

† Lucienne Desmet
† Lucien en Andrea Desmet - Libbrecht en familie
Jozef en Noëlla Desmet - Goesaert en familie
† Urbain en † Cecile Kerckhof - Desmet en familie
Roger Desmet en familie
Herman en Anny Desmet - Dhoop en familie
Cyriel en † Christiane Vandenbussche - Desmet en familie
† Liliane Desmet en familie

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Vanstaen - Vandemaele en Desmet - Callens

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts Dr. Marc Verschoore,
de directie en het personeel van het wzc Rozenberg in Oostrozebeke,
zijn logopediste Trui Valcke,
het thuisverplegingsteam van Hilde Loosveldt,
zijn kinesist Johan Vander Heeren.

Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen,
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je nooit meer bij ons zult zijn.
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