
Louis Verstichel

1932- 2020 

Dit melden u met diepe droefheid: 

Monique Blancke
zijn echtgenote

Kurt en Kathy Verstichel-De Ruyck
 Mathias, Jonas
Tom en Ingrid Verstichel-Deventer
 Dries & Delphine, Ine
Bruno en Greet Lambert-Verstichel
 Bram, Emma, Arthur

zijn kinderen & kleinkinderen
 
Zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
 
De families Verstichel - Theunissen en Blancke - Van Cauwenberghe

D’hondt | zorg voor uitvaart | Oudenaarde | 055 31 11 33



 
Pa,
Zoals een kaarsje uitdooft, ben je langzaam van ons 
weggegleden. De laatste week gaan we zo snel 
mogelijk vergeten, troost en herinneringen vinden 
we in die vele mooie jaren die we voordien samen 
beleefden. Trots op wat je samen met ons ma hebt 
bereikt, vinden we wel de kracht ons hierdoor te 
slaan. We kunnen je alleen beloven zo goed moge-
lijk zorg te dragen voor elkaar en voor haar, daar 
kan je van op aan.

Lieve opa,
Dankzij jou komen we er wel. Vroeger was je altijd 
fier wanneer we het goed deden op school, maar je 
gaf ons steevast ook enkele werkpuntjes mee. Je liet 
ons zelf onze eigen weg zoeken, elk op onze eigen 
manier. Wij blijven ondertussen verder zoeken naar 
die weg, en werken aan jouw puntjes. Maar dankzij 
jou komen we er wel. Dat weten we.

Rust nu maar zacht

 

 
Met dank aan:

zijn huisdokter Dr. Peter Janssens, 
het personeel van Familiehulp, 

het personeel van het A.Z. Oudenaarde, 
afdeling intensieve zorgen.  

 
 
 
 
 

Rouwadres:

9700 Oudenaarde, Haagstraat 47

 

We staan niet altijd stil bij het woord ‘samen’
Maar het is een groot gemis wanneer ‘samen’ uit je leven is.

 
De heer

Louis Verstichel
echtgenoot van mevrouw Monique Blancke

geboren te Bevere op 23 februari 1932 en overleden te Oudenaarde op 21 december 2020 
 

Lid van OKRA Bevere
Ere-penningmeester Sint-Gregorius zangkoor

 
We nemen afscheid van Louis in familiekring op maandag 28 december 2020  

in de kerk van Sint-Pietersbanden te Oudenaarde-Bevere. 

Louis zal begraven worden op de stedelijke begraafplaats Meulewal te Oudenaarde-Eine, perk 24.


