
E vrind is lik ê stekkerdroad. 
Je kunt dr’an vaste roak’n 

en ojje were weg wult goan, 
‘t doe zeër, je los te moak’n. 

(J. Declercq) 



Hij was Leraar aan het Damiaancollege 

en het Ten Broele Instituut te Kortrijk. 

Kloosteroverste te Kortrijk 

van 1983 tot 1989 en van 1997 tot 2014. 

Scoutsaalmoezenier Deerlijk vanaf 1966 

en kort daarna ook actief in de parochie Sint-Columba. 

Begeleidend priester Vrienden van Lourdes, 

Hallebedevaarders, Vormselcatechese, 

Verloofdenwerking, wijkraden Statie en Marquette, 

en de Vriendenkring 1937. 

Lid van de Vriendenkring Derde Leeftijd Statiewijk. 

Vele jaren proost van de Landelijke Gilde, 

Ferm, Unizo en Markant. 

Dit melden u: 

 
Delegatieoverste Gilbert De Decker en zijn medebroeders. 

 
Kristien Denijs, die hem (meer dan zes jaren) 
een warme thuis heeft geboden. 

 
Maurice en (†) Julienne Wolfs - Van den Panhuyzen, 
 Daniël en Anita Machiels - Wolfs en familie, 
 Harry en Frieda Wolfs - Van Calster en familie, 
 Danny en Kristel Degol - Wolfs en familie, 
 
André en Paula Van den Panhuyzen - Verheyden, 
 Mario en Micha Van den Panhuyzen - Chapelle en 

familie, 
zijn broer, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten. 

 
De families Van den Panhuyzen - Duerinckx. 

 
Met oprechte dank voor hun inzet, voor hun goede zorgen 
en trouwe nabijheid: 
 de huisartsen Wouter en Bernard, 
 de kinesist Jan, 
 de thuisverpleging Ann en Maaike, 
 Marjanne, Marijke, Dorine, Nathalie, Gwendolien, Kim, 
 Violetta en Rita van de dienst Familiezorg, 
 de vrijwilligers Mimi, Jo, Anita, Geert, Maria, Denise, 
 de buren, Kristien, familie en confraters 
 en al wie Pater Rik blij maakte met een bezoek. 

 
Rouwbetuigingen: Familie Rik Van den Panhuyzen 
p/a Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk 
of via www.messiaen.be 

Als God van mij houdt, 
mij op de handen draagt, 
kan het niet anders 
dan dat die liefde geschiedenis heeft 
over de grenzen van de dood. 

Mgr Schruers 

 
Wil in uw gebed gedenken en 
in uw genegenheid bewaren 

 

Eerwaarde Pater 
Rik Van den Panhuyzen 

van de Paters der H.Harten 
 

Zoon van (†) Louis Van den Panhuyzen 
en (†) Maria Duerinckx 

 
Hij werd geboren in Lubbeek op 16 april 1937 

Zijn kloostergeloften sprak hij uit in Tremelo op 8 september 1957 
Hij werd priester gewijd in Zandhoven op 15 maart 1964 
Hij overleed, thuis, in Stasegem op 19 september 2020, 

gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 
Wij willen onze dankbaarheid voor zijn leven 
van dienstbaarheid aan zovelen uitdrukken 

in de wakes en de Eucharistie die gevierd zullen worden 
in de kerk St.-Columba van Deerlijk (Kerkplein 25) 

in beperkte kring. 

 
Nadien zal hij begraven worden 
op de begraafplaats te Deerlijk. 

 
Een laatste groet aan Pater Rik kan gebracht worden 

in het funerarium Messiaen -Vandercruyssen, 
Windhalmlaan 2 in Sint-Lodewijk - Deerlijk, 

iedere werkdag van 15 tot 18.30 uur. 


