
Dankbaar aandenken aan

Christine Vanhee
echtgenote van Chris Van de Steene

geboren te Usumbura (Burundi) op 17 juni 1951 en thuis te Deinze 
van ons heengegaan op 17 december 2020. 

 

Wegens de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad 
zal de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk te Petegem a/d Leie 

gevolgd door de crematie en de inzetting van de asurne 
op de plaatselijke begraafplaats in beperkte kring plaatsvinden. 

Bedankt voor uw begrip.

Bedankt aan papa voor alle liefde en goede zorgen voor ons mama.

Dit melden u:

Chris Van de Steene haar echtgenoot

Bob en Julie Van de Steene - Renard
 Charlie
 Ophélie
Ann en Philippe Van de Steene - Van Peteghem
 Maurine           haar kinderen en kleinkinderen

Eddy en Ingrid Vanhee - Missault en familie
Ingrid Vanhee en familie
Judith Vanhee en Stefaan (†) Vanoverbeke en familie
Patrick en Pauline Vanhee - Debbaudt en familie
Paul (†) en Nadine Vanhee - Vervaeke en familie
Johan (†) en Christine (†) Van de Steene - Verstraete
Rita Van de Steene         haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 

neven, nichten en verwanten
 

en de families Vanhee - Van de Steene - Lagae - De Roo.

Met dank aan de dokters van het Medisch Centrum Astene,
de verpleegkundigen van het Team Thuisverpleging Deinze en Karel Toubast.

Rouwadres: 
Chris Van de Steene, Kortrijkstraat 11 B6, 9800 Deinze



Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95

Christine Vanhee
1951 - 2020

Je hebt heel moedig gestreden tegen je oneerlijke ziekte 

en toch moeten we je nu fysisch loslaten

in de hoop en het geloof dat onze zielen elkaar later terugvinden.

Je was onze held, rechttoe, rechtaan

maar steeds positief en fier.

Wij mogen het hoofd niet laten hangen

maar vooruit kijken zoals jij het zou gewenst hebben.

Bedankt voor de mooie dagen

als mammie, mama, vrouw, lief en vriendin.


