
Papa, pepé,

We moesten je beetje bij beetje laten gaan en konden op het einde 
niet meer met je praten.
Die blik, die stilte deed veel pijn.
De man van vroeger, was er niet meer.
De man die van onze ma een stralende, gelukkige vrouw maakte.
Je was een diepgelovig man met een groot hart, altijd eenvoudig 
en bescheiden.
Door een beperkte mobiliteit van je pa, moest je al vroeg een 
handje helpen. Eerst was je jachtopzichter, later had je je hart 
aan de boerenstiel verloren.
Je uitzonderlijke gave om data of anekdotes op te halen, versjes 
uit je kindertijd op te zeggen, bleef ons telkens verbazen.
Je grootste plezier was om er gewoon bij te horen. Dit werd met 
de jaren moeilijker door je hardhorigheid en slechte ogen. Maar 
weet pa, je hoort er voor ons altijd bij!

We zullen je heel erg missen...
Coppenolle drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04

Rouwbegeleiding - Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53



Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
melden wij U met stil verdriet het overlijden van

de heer

Pierre Stevens
weduwnaar van mevrouw Joanna Dewulf

geboren in De Moeren op 3 februari 1930
en overleden op 4 mei 2022 in het WZC De Oever te Oostnieuwkerke,

gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

De plechtige rouwdienst zal worden opgedragen in de parochiekerk 
van Sint-Jan te Staden op  dinsdag 10 mei 2022 om 10 uur.

Gelegenheid om de familie te groeten na de kerkdienst.

U kunt een laatste groet brengen in het funerarium Vandecandelaere & Casier,
Ch. Ampestraat 2A te Staden, elke weekdag van 16.30 uur tot 19.00 uur, 

op zaterdag van 16.30 uur tot 18.00 uur, op zondag gesloten.
Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be

Echtgenoot van  †Joanna Dewulf

Pa en opa van  Patrick en Tania Stevens - Goeman
    Majlen Stevens
    Joren Stevens
Stiefpa en opa van Luc en Greta Delobelle - De Munster
    Frederik en Stefanie Delobelle - Berquin, Odette en Cézanne
    Koen en Annemie Delobelle - Ledoux, Eléonore en Pierrick
    Stijn en Annelien Vandenbroucke - Delobelle, Jeanne en G
   Dirk en Marijke Delobelle - Lesage
    † Wouter Delobelle
    Jonas en Noor Delobelle - Verhulst, Fons
    Joran en Julie Vanhaste - Delobelle

Zijn zus, schoonzussen, neven en nichten

De families   Stevens - Guylinck, Delobelle - Delobelle en Dewulf - Berquin.

Met dank aan   huisartsenpraktijk de Biekorf, 
    het personeel van WZC De Oever.

†


