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Voor de wereld was hij bijzonder, 
voor ons was hij de wereld.

 

Filip Vandenbossche
1956 - 2020



Nooit meer hier maar altijd bij ons.
 

Filip Vandenbossche
geboren te Deinze op 8 maart 1956 en thuis te Mullem 

van ons heengegaan op 6 november 2020. 
 

Dit melden u:

Isabelle Steyaert zijn vrouw

Christophe en Stephanie Vandenbossche - Seeuws 
 Silke
 Casper
Annelies en Maxim Vandenbossche - Lenders zijn kinderen en kleinkinderen

Jaël en Robin Vaneeckhaute - D’Huyvetter
Elias Vaneeckhaute zijn pluskinderen

Willy (†) en Eveline Steyaert - De Waele de mama van Isabelle

Jacqueline en Freddy (†) Vandenbossche - Stevens en familie
Jacky en Francine Vandenbossche - Van Oost en familie
Micheline (†) Vandenbossche
Michel en Sabine Vandenbossche - Herbert en familie
Johan Vandenbossche en familie zijn zus, broers, schoonzussen, neven, nichten en verwanten

Met dank aan zijn huisarts, zijn hematologe Dr. S. Debussche, 
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis en Veerle van palliatieve thuiszorg. 

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel - t.a.v. de familie Vandenbossche - Steyaert - Kouter 56, 9800 Deinze 
of via www.uitvaartzorgdeboever.be

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zal de afscheidsplechtigheid met de asurne 
in zaal ‘Westkouter’ te Deinze in beperkte kring plaatsvinden. 

Nadien zal de asurne van Filip in zijn vertrouwde omgeving bewaard worden. 

U kan vrijblijvend de afscheidsplechtigheid meevolgen via livestream. 

Gelieve onderstaande stappen te volgen:

1. Ga naar de wesbite www.uitvaartzorgdeboever.be/livestream
2. Vul het paswoord in: filip1311 (alles in kleine letters)

3. U kan de afscheidsplechtigheid live volgen enkel op vrijdag 13 november 2020 vanaf 14.15 uur

U kan een laatste groet aan Filip brengen in het funerarium De Boever-Drijoel, 
Kouter 56 te Deinze op maandag, dinsdag en donderdag van 17 tot 18.30 uur (niet op 11 november 2020). 

U kan vrijblijvend een condoleance kaartje meebrengen.


