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Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. 
Je trotseerde storm en golven, alleen, je had de wind niet meer mee.

Na een moedige strijd nemen we afscheid van

Steven Cnockaert
echtgenoot van Annelies Wydhooge 

papa van Wout en Tibo

geboren te Deinze op 7 december 1979 en van ons heengegaan in het U.Z. te Gent op 16 augustus 2018.

Beroepsbrandweerman bij Brandweer Zone Centrum post Deinze

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 
in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk (Markt) te Deinze op VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2018 om 10.30 uur. 

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Nadien volgt in intieme kring de crematie en de inzetting van de asurne in de urnenkelder
op de begraafplaats te Petegem a/d Leie.

U kan een laatste groet aan Steven brengen in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze 
iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur en op zaterdag van 17 tot 18 uur, dit tot en met dinsdag 21 augustus 2018.

Hij leeft verder in de herinnering van:

Annelies Wydhooge zijn echtgenote

Wout Cnockaert
Tibo Cnockaert zijn zoontjes

Eric en Ingrid Cnockaert - Damman zijn ouders

Ferdinand en Gerda Wydhooge - Verspeet zijn schoonouders

Sofie en Frederik Cnockaert - De Coninck
 Lander De Coninck
 Lennert De Coninck zijn zus, schoonbroer en neefjes

Julien en Germaine (†) Cnockaert - Simoens zijn pépé Lozer

Alfons (†) en Rachel Verspeet - Haleydt de mémé van Annelies

alsook in de herinnering van zijn nonkels, tantes, neven, nichten en verwanten.

Met dank aan de dokters en de verpleging van het U.Z. te Gent afdeling Hematologie, 
in het bijzonder Prof. dr. T. Kerre, Dr. P. Vlummens en Dr. I. Moors.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Cnockaert - Wydhooge
Kouter 56, 9800 Deinze


