
Elke rimpel rond zijn mond, 
elke groef in zijn gezicht, 
elke ader op zijn hand 
vertelt een stuk van zijn levensverhaal

Diepbedroefd nemen wij afscheid van

DE HEER

Wilfried Catelin
echtgenoot van mevrouw Georgette Vanhaecke

geboren in Oostrozebeke op 17 juli 1934 
en er overleden op 15 maart 2021.

gewezen lid en bestuurslid van 
verschillende sportverenigingen en verenigingen

De uitvaartplechtigheid rond de urne zal, omwille van 
de huidige coronamaatregelen, plaatsvinden in intieme kring

in de Sint-Amandskerk in Oostrozebeke op zaterdag 27 maart 2021.

Nadien volgt de asverstrooiing op de strooiweide 
van de begraafplaats in Oostrozebeke-centrum.

Een laatste groet aan Wilfried kan gebracht worden bij de kist in 
het funerarium Messiaen, Stationsstraat 156 in Oostrozebeke, 

iedere werkdag van 16.30 tot 18.30 uur,
en op zaterdag van 14.30 tot 16.30 uur 

tot en met maandag 22 maart.

Rouwbetuigingen: Familie Wilfried Catelin
p/a Begrafenissen Messiaen

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

Dit melden u:

Georgette Vanhaecke  zijn echtgenote

Jeannot en Ilse Catelin - Marijsse
Jeroen en Charlot Catelin - Mervylde

           Joëlle
Elise en Sander Moelaert - Van De Putte

Kurt en Siegrid Catelin - Van Hecke
Jorgen Catelin
Enya Catelin

Greet Catelin
Hayatin en Delphine Desmedt - Taelman

           ☆ Navajo en ♡
 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

† Roger en † Maria Catelin - Verhaeghe en familie
† Walter en Lena Libbrecht - Catelin en familie
Godfried en Frida Catelin - Vanhoutteghem en familie
Guido Catelin en familie
Luc en Miejef Catelin - Vanden Abeele en familie
† Gabriël en Denise Vanhaecke - Desmet en familie
Willy en † Maria Vanhaecke - Cuylle en familie
† Rozette Vanhaecke

zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Catelin - Vancauwenberghe en Vanhaecke - Gobin

Met onze oprechte dank aan:
zijn huisarts dr. Bernaert,
zijn thuisverpleging Peggy en Greet,
zijn kinesitherapeuten Luc, Jarne en Milan.
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