
We bewaren een liefdevolle herinnering aan

de heer

Etienne Vandekerckhove

echtgenoot van mevrouw Henriette Vandaele

Etienne werd geboren te Kuurne op 27 november 1938
en is er rustig heengegaan op 6 september 2020.

gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van Kon. Harmonie “Moed en Vlijt”
en van Feestcomité Kuurne.

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Etienne tijdens de uitvaartplechtigheid 

die plaatsvindt in de aula van crematorium “Uitzicht”,Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk

op vrijdag 11 september 2020 om 15.30 uur.

Wij komen samen vanaf  15.15 uur.

De asurn van Etienne zal een plaats krijgen in zijn geliefde omgeving.

GEEN BLOEMEN EN KRANSEN.

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet aan Etienne, 

maar we behouden zijn liefdevolle herinnering in ons hart.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim - Kuurne 056/71 63 23 

Etienne blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote: 
Henriette VANDAELE

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
Freddy en Mimi NOLF-VANDEKERCKHOVE
	 Frederiek (†)

Nico en Hilde VANDEKERCKHOVE-LIBEER
	 Aline en Dieter
	 	 Axelle en Liam
	 Niels 
	 Sharry

Johan en Ann VERCRUYSSE-VANDEKERCKHOVE
	 Jens en Céline
	 Sander en Sarah

Heinz VANDEKERCKHOVE
	 Stacey en Xander

	 	 ♥

Claude en Isabel VANDENBUSSCHE-VANDEKERCKHOVE
	 Jonathan en Kim
	 	 Saar en Roel

Peter en Ellen VANDEKERCKHOVE-VANDEKERCKHOVE
	 Thibaut en Naomi
	 	 Mauro
	 Morgane en Tim
	 Ine en Brecht
	 Iben
	 Kiyan	

Zijn zus, broer (†), schoonbroer (†), schoonzus (†), neven en nichten delen mee in dit verdriet de families:
VANDEKERCKHOVE, VANDERBRUGGEN, VANDAELE en MALYSSE

Een speciaal woord van oprechte dank aan allen die Etienne met liefdevolle en toegewijde zorgen hebben omringd.

Rouwadres:
Lindenlaan 3, 8520 Kuurne

Condoleren kan via www.begrafenissenvanwynsberghe.be



De heer

Etienne Vandekerckhove
° 27 november 1938 - † 6 september 2020
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