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

Bedroefd om zijn heengaan maar fier en dankbaar 
om wat hij voor ons is geweest melden wij u het overlijden van

DE HEER

Luc Van de Steene
echtgenoot van mevrouw Christiane Verstraete

geboren te Aalter op 5 juni 1950 en van ons heengegaan 
in het U.Z. te Gent op 4 februari 2022.

 

De plechtige uitvaartliturgie 
waartoe wij u uitnodigen zal opgedragen worden 

in de Sint-Bartholomeuskerk (Martelarenplein) te Vinkt 
op VRIJDAG 11 FEBRUARI 2022 om 10.30 uur.

Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Nadien volgt de crematie en de inzetting van de asurne 
in de urnenkelder op de begraafplaats te Vinkt.

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

op zaterdag van 17 tot 18 uur 
en iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur.

 
 

Laat hem verder leven in mooie herinneringen.

Echtgenoot van:

 Christiane Verstraete

Pa en opa van:

 Els en Davy Van de Steene - Snauwaert
  Fran Snauwaert
  Ine Snauwaert

 Inge en David Van de Steene - Martain
  Niels Martain
  Brent Martain

 Kris en Sylvie Van de Steene - De Vreeze
  Roel Van de Steene
  Lore Van de Steene

Delen mee in dit verdriet:
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
 tantes, neven, nichten, verwanten
 en de families Van de Steene - Verstraete - Blomme - Goetry.

Met dank aan zijn huisarts Dr. K. Vermeulen, 
de dokters en het personeel van het U.Z. te Gent 

en allen die hem genegen waren.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Van de Steene - Verstraete
Kouter 56, 9800 Deinze



DE HEER

Luc Van de Steene
5 juni 1950 - 4 februari 2022

 


