
Dit melden u: 

 
Nicole Vandewiele, zijn echtgenote. 

 
Henk en Marinka Deketele - Devolder, 

 Chiara, 

 Dante, 

 
Dominique en Kathy Vantomme - Deketele, 
 Fien en Simon, 

  Laurie, 

 Lize,  zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 

 
Frits en Annie Bellemans - Deketele en familie, 
 
Yves en Annie Maes - Vandewiele en familie, 

† Roger en † Rita Lombaert - Vandewiele, 

   zijn zus, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten. 

 
De families Deketele - Verhaeghe 

               en Vandewiele - Deketele. 

 
Met onze speciale dank aan alle dokters en verzorgenden 

die hem bijstonden. 
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Je was zo minzaam en zo zacht, 
dat iedereen je lief moest krijgen. 
Je mild gelaat dat in de dood nog lacht, 
doet ons bedroefd en wenend zwijgen. 

 L. Swerts 

 
Een minzaam man, een goede vader en pepe, aan wie we 

allen erg gehecht waren, heeft ons verlaten. 
Daarom melden wij u met veel pijn het overlijden van 

 

Etienne Deketele 
echtgenoot van Nicole Vandewiele 

 
geboren te Deerlijk op 3 maart 1937 en 

er overleden  op 12 december 2020. 

 
Ere-Voorzitter van Vinkenmaatschappij “Manezangers” Nieuwenhove. 

 
Als gevolg van de huidige coronamaatregelen 

nemen wij in beperkte kring afscheid van Etienne. 
Wij danken u voor uw begrip. 

 
Nadien volgt de bijzetting in het urnenveld 

op de begraafplaats te Waregem (Deerlijkseweg). 

 
Een laatste groet kan gebracht worden in het uitvaartcentrum 
Vandercruyssen, Windhalmlaan 2 te Sint-Lodewijk - Deerlijk, 

dinsdag 15/12, woensdag 16/12 en donderdag 17/12 
van 15 tot 18.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Etienne Deketele 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 

of via www.messiaen.be 

Liefste pepe, 
Bedankt omdat je altijd klaarstond voor ons.  Bedankt omdat nooit iets te 
veel gevraagd was.  Bedankt om me te leren dichten zonder mijn gat op te 
lichten en om altijd het stoveke te doen branden.  Bedankt voor je herexa-
mentarief.  Bedankt omdat ik wel tien keer op dezelfde attractie mocht 
zitten op Waregem Koerse.  Bedankt voor alle fijne herinneringen aan de va-
kanties aan zee.  Bedankt om gewoon in de zetel naar de koers te kijken.  
Bedankt voor alle glazekes die we samen mochten drinken.  Bedankt omdat 
je een voorbeeld bent voor de betekenis van ‘graag zien’ en ‘houden van’.   
Bedankt om mijn held te zijn.  

Fien 

 
“Welgekomen”, 

Niemand die dat woord ooit mooier zei, 
Niemand met zo’n blik van 

“Kom erbij”. 
Chiara 

 
Ik hoor je nog steeds mijn naam roepen op woensdag, terwijl ik al weet dat je 
me onder de basketring met open armen staat op te wachten.  Ik hoor je nog 
steeds liedjes schuifelen tussen je tanden, terwijl jij op het land werkt en ik 
schatten aan het opgraven ben in de tuin en gevaarlijk dicht in de buurt van 
de waterton kom.  Ik hoor je nog steeds uitleggen welke boten daar in de 
verte drijven, terwijl wij aan de balustrade van de dijk naar al die lichtjes op 
de zee kijken.  Ik hoor je mij nog steeds waarschuwen dat ik veel schoenen zal 
verslijten in mijn leven, waarna je wijst naar de strepen die ik achterlaat in de 
steentjes.  Jouw wijze raad sla ik nu in de wind. Want zolang ik mijn voeten 
niet leer opheffen, zal ik jou ook blijven horen ... 

Lize 
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