
 

 

 

 

 

Bedroefd, maar dankbaar  
om wat hij voor ons en voor velen betekend heeft, 

nemen wij afscheid van 

de heer 

Emiel Vandorpe 

echtgenoot van mevrouw Lucienne Staelens 

Geboren te Kortrijk op 23 februari 1931 
en van ons heengegaan in AZ Groeninge te Kortrijk op 17 februari 2020. 

Zuivelhandelaar op rust 
Gewezen molenaar van Vanbutseles molen 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartdienst 

in de Sint-Hilariuskerk (centrum) van Wevelgem 
op zaterdag 22 februari 2020 om 10.30 uur. 

Er is gelegenheid om de familie te groeten vanaf 10.00 uur. 

Aansluitend krijgt Emiel zijn laatste rustplaats 
op de begraafplaats aan de Menenstraat te Wevelgem. 

Voor een stil moment bij Emiel bent u welkom  
in het funerarium, Caesar Gezellestraat 60 Moorsele 

donderdag van 17.00 uur tot 19.00 uur,  
en vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.  
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Emiel is  

de echtgenoot van 

Lucienne Staelens 

de geliefde pa en bonpapa van 

Hendrik en Cathy Vandorpe - Vandermarliere 

Emile 

Henri en Laure 

de broer, schoonbroer en nonkel van 

André en Nicole Mulliez - Vandorpe en familie 

Michel en Lieve Vandorpe - Stragier en familie 

Paul en Chantal Maes - Vandorpe en familie 

Lucien en Frieda Staelens - Nollet 

Michel en Marguerithe De Soete - Staelens en familie 

Roger en Daisy Staelens - Van Loo en familie 

Robert en Brigitte Rogge - Staelens en familie 

Henri en Georgette Vanhecke - Staelens en familie 

Georges en Roos Staelens - Declerck en familie 

Hij blijft in het hart van de families  
Vandorpe - Vanbutsele en Staelens - Vergote 

 
Rouwadres: Lucienne, Kapellestraat 142, 8560 Wevelgem 

Hendrik, Kapellestraat 114, 8560 Wevelgem 
of via www.uitvaartzorg-stragier.be 

 

Ik heb lang en gelukkig geleefd, 

mij met weinig tevreden gesteld, 

niets gevraagd en veel gekregen 

en ik ben van alle goede dingen voldaan, 

zachtjes ter Gode gegaan. 

Stijn Streuvels 


