
Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

Er is pijn om het gemis
en dankbaarheid om wat wij kregen

en naast de droefheid die blijft wegen
zijn warme hart als erfenis.

In grote dankbaarheid om wat hij voor ons is geweest
maar vol droefheid om het afscheid,

melden wij u het overlijden van

DE HEER

Leon Steyaert
weduwnaar van mevrouw Diana De Mol († 2006) 

geboren te Vinkt op 30 maart 1932 
en van ons heengegaan in het A.Z. Maria Middelares 

te Gent op 6 oktober 2022.

 
De afscheidsplechtigheid met de asurne 
waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze 

op ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting bij zijn echtgenote
in het familiegraf op de begraafplaats te Vinkt.

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.

U kan een laatste groet aan Leon brengen
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze

op maandag, dinsdag en woensdag van 17 tot 18.30 uur.

Dank aan allen die hem liefde, geluk en vriendschap gaven.

Dit melden u:

Luc en Annie Steyaert - De Waele
 Nils en Laura Steyaert - Harabagiu
  Andreas
  Nicholas 

zijn kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

 Charlotte Van Landuyt
  Felien
 Stephanie en Frederik Van Landuyt - Belaey
  Lotte
 Claire (†) Van Landuyt
 de kinderen en kleinkinderen

van Annie

Monique De Clercq        zijn vriendin

en de families Steyaert - De Mol - Geurs - Casteur.

Met dank aan zijn huisarts,
de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Vincentius te Deinze 

en het A.Z. Maria Middelares te Gent
in het bijzonder de dienst nefrologie en palliatieve zorgen.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

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



DE HEER

Leon Steyaert
30 maart 1932 - 6 oktober 2022

 


