
Liefdevol aandenken aan 

Georges Vanderstichele 
 

weduwnaar van Agnes Byls († 20.01.2022) 

geboren in Kruishoutem op 9 november 1930  

en omringd door zijn gezin overleden in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem, 

 op 15 april 2022. 

 

De uitvaartdienst zal plaatshebben 

in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 in Zulte 

op vrijdag 22 april. 

 

Daarna volgt de bijzetting in het urnenveld op de begraafplaats in Olsene. 

 

Een stil moment bij Georges kan  

in het funerarium Van De Vyver, Lijsterstraat 52 in Zulte 

op woensdag van 16 tot 18 uur. 

 

Dank aan allen die hem met zorg en genegenheid omringden. 

  

 Dit melden u met droefheid: 

  zijn kinderen en kleinkinderen 

   Christ en Nancy De Jonckere - Vanderstichele 

    Julie en Levi 

    Elke en Gilles  

   Yves en Rebecca Vanderstichele - Van Craeyenest 

    Zoë 

  Zijn broer, neven en nichten 

  De families Vanderstichele en Byls 

  

  Met bijzondere dank aan zijn huisartsen dokter Hesters en dokter Jan-Jakob Delanoye,  

  het personeel van familiezorg en de thuisverpleging Lutgarde De Ketele en team. 

  

  Rouwadres: Familie Vanderstichele - Byls. 

  p/a Van De Vyver  Uitvaartzorg, Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte 

  Online condoleren: www.vandevyver-uitvaart.be 



Van De Vyver Uitvaartzorg - Zulte - 09 388 79 21 

 

Nu het rouwrumour rondom jou is verstomd, 

de stoet voorbij is, 

de schuifelende voeten,  

nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt 

en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 

En telkens weer zal ik je tegenkomen, 

we zeggen veel te gauw: het is voorbij. 

Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 

niet wie je was en ook niet wat je zei. 

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, 

we zullen samen door het stille landschap gaan. 

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 

raak je mijn hart nog duidelijker aan.  

 

Dank aan iedereen voor de troostende woorden en blijken van genegenheid. 
Georges Vanderstichele 

 
1930 - 2022 


