
Stefaan 
VANSTEENKISTE

1944-2021

Uw fijngevoeligheid en blijken van deelneming zijn voor ons een grote steun,
daarvoor danken wij u heel oprecht.

Annie GHEKIERE, zijn echtgenote;
Kurt en Christine VANSTEENKISTE - COUDYSER,                        zijn zoon en schoondochter;

Othello en Margaux VANSTEENKISTE - THEYS,
Benito en Britney VANSTEENKISTE - BRIL, zijn klenkinderen;

(†) Jacques en Yvette VANSTEENKISTE - VANNESTE en familie,
Eric en Jeaninne VANSTEENKISTE - VANHOENACKER en familie,
(†) Johan en Gilberte VANSTEENKISTE - VANHOVE en familie,
Carlos en Marie-Claire BUYSE - GHEKIERE en familie.

zijn broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten;

De families VANSTEENKISTE - VERSCHUERE en GHEKIERE - DEMYTTENAERE.

Oprecht dank om alle goede zorgen aan:
alle medewerkers van AZ West te Veurne
heel speciaal het team Hartbewaking - Midcare en allen die hem genegen waren.

Correspondentieadres:
 Familie VANSTEENKISTE
 p/a Uitvaart Cura, Veurnestraat 136 te 8660 De Panne

Uitvaart  CURA  De Panne  058 422 411 - Druk Artypo De Panne



Gij zijt voorbij,
maar duwt met zoveel sporen
in ons gezin, ons hart,
onze herinnering
nu wij plots maar niet
gehéél verloren.
Want alles
wat één elk van u ontving
aan zorg en warmte
en vertedering
blijft allen
onverliesbaar toebehoren.

  Anton van Wilderode

Konden wij nog maar
even met je praten,

konden we nog maar
even bij je zijn…

Jou te moeten missen
doet ons heel veel pijn.

Blijvende gedachtenis aan 

de heer Stefaan VANSTEENKISTE
echtgenoot van mevrouw Annie GHEKIERE

geboren te Kortrijk op 27 juli 1944 
en overleden in AZ West te Veurne op 20 februari 2021.

Wij hadden jullie er graag bijgehad maar door de huidige richtlijnen van de overheid
kan de uitvaartdienst enkel plaatsvinden in strikt intieme kring.
In de aula van Uitvaart Cura te De Panne zullen wij op 25 februari afscheid nemen
en aansluitend zal zijn asurne een mooi plaatsje krijgen in zijn vertrouwde warme omgeving.


