
Willy blijft voor altijd verder leven in het hart van: 

 

 Gilberte Vanbelleghem 

zijn echtgenote 

  

 Peter en Aagje Maelfeyt - Heyman 

  Haike en Wannes 

  Sten en Axelle 

 

 Annemie† Maelfeyt 

 

 Christophe en Ingrid Maelfeyt - Castel 

  Wolf 

  Vince 

zijn kinderen en kleinkinderen 

 

 Maria en Roger† Maelfeyt - Noyelle en familie 

 Joël en Josée Maelfeyt - Ossaer en familie 
 

 Maria† Vanbelleghem 

 André† en Martha† Vanbelleghem - Vanlauwe en familie 

 Jules† en Martha† Vanbelleghem - Fallie en familie 

 Julia† en Odiel† Vanbelleghem - Poissonnier en familie 

 Margriet en Daniël† Vanbelleghem - Allewaert en familie 

 Els en Marcel† Vanbelleghem - Sercu en familie 

 Simonne† en Denis† Vanbelleghem - Allewaert en familie 

 Denise en Gerard Vanbelleghem - Demeersseman en familie 

 Roger en Isabelle Vanbelleghem - Lahoutte en familie 

 Gerard en Suzanne Vanbelleghem - Vandenplas en familie 

 Gilbert† en Veronique Vanbelleghem - Develter en familie 

 Willy† en Cecile Vanbelleghem - Desmedt 

 Etienne en Dora Vanbelleghem - Vanthournhout en familie 

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

 

 De families Maelfeyt - D’Hooghe en Vanbelleghem - Hendryckx 

 

Veel dankbaarheid en respect gaat uit naar zijn huisarts en naar de medewerkers van de palliatieve eenheid 

van het AZ Damiaan in Oostende voor hun betrokkenheid en liefdevolle zorgen.  

 

Rouwadres: 8400 Oostende - Ijzerstraat 24 bus 3 

Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf 

—’t is vreemd — 
maar die vergeet je, 

het is je dikwijls zelf ontgaan 

je denkt, ik ben een beetje moe, 
doch nu was vader 

aan dat laatste beetje toe. 
Toon Hermans 

 

  Wij melden u met diepe droefheid maar met grote dankbaarheid voor alles wat hij 

   voor ons heeft betekend, het heengaan van onze geliefde echtgenoot, vader en opa 

 

  De heer 

 

 ² Willy Maelfeyt 
 

  echtgenoot van mevrouw Gilberte Vanbelleghem 

 

  geboren in Bikschote op 16 april 1936 en  

  rustig ingeslapen in Oostende op zaterdag 9 februari 2019,  

  gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken. 

 

 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Willy tijdens de uitvaartplechtigheid  

die plaatsvindt op zaterdag 16 februari 2019 om 10 uur in de Sint-Pauluskerk in Langemark.  

 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.45 uur. 

 

In familiekring plaatsen we de urne van Willy in het columbarium op de begraafplaats in Langemark. 

 

Voor een stil moment bij Willy bent u welkom in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark 

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur, zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten.  

 

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via: www.begrafenissen-jonckheere.be 


