
 

 

 

Dankbaar om wat hij voor ons en voor velen betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

de heer  

Raphaël Vanhauwaert 

echtgenoot van Monique Volckaert 

Geboren te Wevelgem op 20 januari 1933. 

Gesterkt door het sacrament van de zieken 

en omringd door zijn geliefden 

zachtjes van ons heengegaan op 13 april 2017 

in AZ Groeninge te Kortrijk. 

Lid van Okra en Ziekenzorg 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de plechtige uitvaartdienst 

die opgeluisterd wordt door het Okra-koor Giocoso 

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem 

op vrijdag 21 april 2017 om 10.30 uur. 

De offerande geldt als rouwbetuiging. 

Na de dienst wordt Raphaël bijgezet in het familiegraf  

op de gemeentelijke begraafplaats in de Menenstraat te Wevelgem. 

Raphaël kan gegroet worden dinsdag en woensdag van 17.00 uur tot 19.00 uur 

en donderdag tot 18.00 uur in het funerarium, Bankstraat 52 Gullegem. 

 

Raphaël is 

de echtgenoot van 

Monique Volckaert 

de papa en pepe van  

Ivan  Vanhauwaert 

Luc Vanhauwaert en Marina Florin, 

Hannes en Evelien, Willem 

Katrijn en Joris , Lotta 

Jasper en Trees 

Katrien Vanhauwaert en Luc Van Belle 

Lucas en Els 

Jona en Charlotte 

Jacob 

Ann Vanhauwaert en Johan Verberckmoes 

Simen en Caro 

Roosmarie 

Julian 

Riet Vanhauwaert en Richard Holland 

Nienke 

de broer, schoonbroer en nonkel van 

Pierre  Vanhauwaert en Mariette   Planckaert en familie 

Georges Volckaert - Marie-Andrée  Ameye – Georgette  Dupré en familie 

Simonne  Volckaert  en Vital  Lissens en familie 

Willy Volckaert en Ida Dubois en familie 

Hij blijft in het hart van de families Vanhauwaert-Cottyn en Volckaert-Demuynck 

Met dank aan 

zijn huisarts, de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis, 

de artsen en het personeel van de dienst geriatrie van AZ Groeninge Kortrijk. 

Rouwbetuiging: Uitvaartzorg Stragier, t.a.v. familie Raphaël Vanhauwaert 

Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

En als het avond wordt, o Heer 

neem ons dan bij de hand, 

zodat we rustig kunnen leven 

in het door U beloofde land. 

Want wij vertrouwen op Uw woord 

dat onze namen staan geschreven 

in de palm van Uw hand. 

Uitvaartzorg Stragier, Korte Vinkestraat 12, 8560 Wevelgem 

 0472 48 57 17 – www.uitvaartzorg-stragier.be 


