
Hij is de vader, grootvader en overgrootvader van:

Philip en Magda VANDAELE - VYNCKIER 
Alexander en Delphine DECONYNCK - VANDAELE, Leonie 
Martijn VANDAELE en Paulien DE BURGHGRAEVE 
Silke VANDAELE en Vincent VAN DER MAST

Patrick VYNCKIER

Luc en Frieda LEENKNECHT - VYNCKIER 
Gregory en Cindy LEENKNECHT - CANELE, Kobe, Siebe 
Laurens LEENKNECHT 
Stefanie LEENKNECHT en Lawrence CLARYSSE

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:

† Frans en † Madeleine VYNCKIER - BREYNE en familie 

Gilbert en † Marie-Louise DEJONCKHEERE - CLAERBOUT en familie 
† August en Agnes PATTOU - CLAERBOUT en familie 
Remi en † Clairette BREYNE - CLAERBOUT en familie

De families: 

VYNCKIER - DEJONCKHEERE 

 CLAERBOUT - CLAEYS.

Met dank aan :

zijn huisarts Dr. J.P. Verhaeghe, 

de dokters en het personeel van het AZ Delta te Roeselare.

“Wij staan niet altijd stil
bij het woord "Samen"
maar 't is een groot gemis
als samen uit het leven is.

Na een leven vol goedheid, vreugde en vriendschap
en dankbaar om alles wat hij voor ons is geweest, is heengegaan

de heer

Etienne Vynckier
echtgenoot van mevrouw Denise Claerbout († 2005)

geboren te Moorslede op 22 september 1930 
en overleden te Roeselare in AZ Delta op 22 augustus 2019,

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

___

Wij allen, die hem gekend en genegen waren, nodigen U uit  
om samen met ons afscheid te nemen tijdens de Eucharistieviering 
op donderdag 29 augustus 2019 om 10 uur in de Sint-Elooiskerk te 

 Staden (Vijfwegen), gevolgd door de teraardebestelling op de  
begraafplaats te Staden (Vijfwegen).

Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 9.45 uur.

Er is gelegenheid om Etienne een laatste groet te brengen in het 
Funerarium Vandecandelaere & Casier,

Ch. Ampestraat 2a te Staden, elke weekdag van 16.30 tot 19 uur, 
zaterdag van 16.30 tot 18 uur, zondag van 10.00 tot 11.00 uur. 

Online condoleren: www.uitvaartzorgcasier.be
Coppenolle Drukkerij bvba, Staden - 051 70 35 04

Funerarium Vandecandelaere & Casier, Staden - 051 70 12 53




