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De familie dankt voor de goede zorgen:    

zijn 
de dokters en het personeel van het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt

    zijn thuisverpleegkundigen Mieke en Martine

Een stil moment bij Stefaan kan in het Rouwcentrum Sabbe 
van maandag tot donderdag van 16u30 tot 19 uur, zaterdag van 14 uur tot 15 uur.
Zondag en vrijdag 11 november is het rouwcentrum gesloten.

Rouwadres: Stefaan Soens p/a Rouwcentrum Sabbe
Condoleren via www.rouwcentrumsabbe.be

huisarts Dr. Lambrecht
Als een foto 
op mijn netvlies
neem ik je mee
door de tijd
en al mis ik je
voor altijd
nooit ben ik
je echt kwijt.



Dankbaar om alles wat hij voor ons deed
melden wij u het overlijden van

echtgenoot van mevrouw Thérèse Braekevelt
 

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de aula De Aster, Tieltstraat 49 te Meulebeke 

op VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022 om 10u30, gevolgd door de crematie en 
de plaatsing van de urne in de urnenkelder op de begraafplaats te Meulebeke.

Geboren te Vichte op 19 augustus 1940 en overleden in 
het Sint-Andriesziekenhuis te Tielt op 9 november 2022. 

Stefaan Soens

Samenkomst in de aula vanaf 10u10.

Stefaan zal altijd verder leven in het hart van
       zijn echtgenote: Thérèse Braekevelt

    zijn kinderen, kleinkinderen
Janne en Niels Degraeve - Vanhevel, Odile
Louise en Rombout Degraeve - Peeters, Ole
Marthe Degraeve en Naut Vanhee

Ania en Yves Soens - Poignie
Julie Poignie en Thomas Soete
Marie Poignie

          
            z † Georges en Marie-Thérèse Soens - Monseur en familie
                             † Robert en Hélène Soens - Rosner en familie

Eliane en † Herman Soens - Verhaeghe en familie
† Marie-Joseph Braekevelt - Frans en Alice Van Coillie - Lefevre
Erik en Christiane Vanneste - Braekevelt en familie
Wilfried en Hedwige Braekevelt - Vancoolen en familie                                                                                                    
† José en † Rita Braekevelt - Claerbout en familie

      

        

Inge en Johan Soens - Degraeve
           en achterkleinkinderen:

ijn zus, schoonbroers 
en schoonzussen:
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