
Dit melden u: 

 
Antoon en † Cecile Vantieghem - Magherman, 
 † Christian en Leen Vanrijckeghem - Vantieghem, 
 
Etienne en † Rosa Fillieux - Vantieghem, 
 Ann Fillieux, 
  Elise, 
 Vincent en Sophie Fillieux - Nuytten, 
  Lukas, 
  Nienke, 
 
Marc en Roos Vantieghem - Vantorre, 
 Steven Vantieghem, 
  Daan, 
  Korneel, 
 Pieter Vantieghem en Leen Jansen, 
 Stijn Vantieghem, 
 
Luc en Agneta Vantieghem - Messiaen, 
 Joost en Greet Lefevere - Vantieghem, 
 Rob en Jozefien Vantieghem - Lecluyse, 
  Tibe, 
  Floor, 

zijn broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten. 

 
De families Vantieghem - Vanhemmens. 

 
Dank aan zijn huisdokter, de dienst Wit-Gele Kruis, de dienst 
Familiehulp, de directie, dokters en personeel van het ziekenhuis  
Sint-Jozef te Izegem en al zijn goede vrienden. 
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Zoals hij geleefd heeft, eenvoudig en goed, 
zo heeft hij ons verlaten 

 

Arnold Vantieghem 
zoon van † Robert en † Anna 
Vantieghem - Vanhemmens 

 
geboren te Deerlijk op 19 oktober 1942 en 
overleden te Izegem op 20 december 2020, 
gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 
Ereschepen Deerlijk 

Eregemeenteraadslid Deerlijk 
Erevoorzitter van Davidsfonds Deerlijk 

Medestichter en erevoorzitter toneelgroep Die Ghesellen   
Medestichter en erevoorzitter van het René De Clercqgenootschap 

Erevoorzitter van Bric-Collage (Scouts) 
Medewerker van de natuurwerkgroep ’t Boompje 

Lid van diverse verenigingen 

 
Als gevolg van de huidige coronamaatregelen 

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

 
Nadien volgt de crematie en wordt de urne bijgezet in 

het familiegraf bij zijn ouders op de begraafplaats te Deerlijk. 
 

Wie wenst, kan een laatste groet aan Arnold brengen 
in het uitvaartcentrum te Sint-Lodewijk - Deerlijk 

op woensdag 23/12 van 15 tot 18.30 uur 
en  donderdag 24/12 van 15 tot 17.30 uur. 

 
Rouwadres: Familie Arnold Vantieghem 

p.a. Begrafenissen Messiaen - Vandercruyssen 
Windhalmlaan 2 - 8540 Deerlijk of via www.messiaen.be 

Arnold, 

De kerk zou te klein zijn, de speeches te talrijk. 

Met zovelen zijn we die jou een laatste eer willen betuigen. 

Je hebt zoveel gerealiseerd in al die jaren. 

Boeken uitgegeven, gebouwd en verbouwd, gerestaureerd, 

kruispunten veiliger gemaakt, bomen geplant, 

voordrachten en zangavonden gepromoot, 

een museum uitgebouwd …. 

te veel om het allemaal op te noemen. 

Overal zette je jouw stempel 

en overal hield je er vriendschappen aan over. 

Jouw concept was altijd hetzelfde: 

met hart en ziel kwaliteitsvol samenwerken 

in vriendschap en harmonie. 

Samen iets nuttigs doen met respect voor ieders inbreng 

en er daarna eentje op drinken. 

Je was niet de man van grote woorden, 

niet van verheven idealen 

maar wel altijd bereid om te helpen. 

Iedereen apprecieerde jouw werklust, 

jouw interesse en bemoediging 

en wist dat je begrip had voor hun zwakheden. 

Jouw familie en je vrienden lagen je na aan het hart. 

Toen de ziekte toesloeg gaf je je niet gewonnen. 

Je vocht zo lang het lukte en 

beleefde zo nog veel mooie momenten. 

Wat zijn we blij dat we je in die moeilijker jaren 

nog wat konden verwennen. 

En dat we tot op het einde naast je mochten blijven 

tot we je uiteindelijk met een klein hartje moesten uitwuiven. 

Vaarwel allerliefste trouwe vriend.  
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