
 

 

 

 

 

Nu dekt de rust alle pijn en zorgen toe en nemen we met stil verdriet afscheid van 

de heer 

Alphons Catteeuw 

weduwnaar van Paula Demets (1992) 

Geboren te Sint-Eloois-Winkel op 26 oktober 1927 

en zachtjes van ons heengegaan op 25 juni 2020 

in WZC De Ruyschaert te Marke 

 

De afscheidsdienst heeft plaats in intieme kring,  

volgens de richtlijnen van de overheid. 

Al kun je er niet bij zijn,  

wees dan een ogenblik stil 

en denk aan de mooie momenten 

die je aan Alphons hebt gegeven  

of van hem hebt gekregen. 

Na de crematie krijgt vader zijn laatste rustplaats 

in het familiegraf op de gemeentelijke begraafplaats te Moorsele. 

Voor een stil moment bij Alphons bent u welkom 

in het funerarium, Caesar Gezellestraat 60, Moorsele 

maandag en dinsdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  

en woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur. 
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Alphons leeft verder in het hart van 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Magda Catteeuw 

Manolito en Talia,  

 Jenna, Noa, Gioia 

Eveline 

 Keano 

Ronny en Christine Catteeuw - Verhelle 

Pascal en Melissa 

Dempsey en Sara,  

 Izie, Noé 

Angelo en Inge,  

 Levi, Ruth, Febe, Nathan, Noa 

Johnny en Kristien Catteeuw - Quartier 

Nathalie en Niels,  

 Owen, Yana, Iben 

Wesley en Melissa,  

 Thiebe, Camille 

Sarah,  

 Kayla, Kaycie, Kyano 

Dirk en Christelle Catteeuw - Vanderghinste 

Dieter 

Kevin 

zijn levensgezellin Monique Mullier 

de families Catteeuw - Laflere en Demets- Vanbelle 

Met oprechte dank aan 

zijn huisarts, 

de directie en het personeel van AZ Delta 

de directie en het personeel van WZC De Ruyschaert Marke 

voor hun toegewijde zorg voor vader en pépé. 

Rouwbetuiging: Zonnebloemlaan 10/7, 8870 Izegem 

Rozenstraat 144, 8560 Moorsele 

Brabantstraat 83, 8790 Waregem 

of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

Je hebt je strijd gestreden 

je hebt het met veel moed gedaan. 

Wie kan zeggen hoe je hebt geleden, 

wie kan voelen wat je hebt doorstaan? 


