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Ik wil de dag van morgen nog even laten wachten.
Ik wil nog even luisteren naar je stilte.

Ik wil nog even vasthouden aan wat je bent geweest,
denken aan vroeger en dat jij onmogelijk verdwijnen kan.

Ik weet dat morgen niet zal zijn zoals ik had gedacht
en dat ik je ongelooflijk missen zal.

Ik zeg je dank voor alles wat je voor ons was.
Voor jou wil ik de dag van morgen nog even laten wachten.



Zijn handen hebben voor ons gewerkt, 
zijn hart heeft voor ons geklopt, 

zijn ogen hebben ons 
tot het laatste moment gezocht. 

In dankbaarheid nemen we afscheid van

De heer

Daniël Vansteelant
echtgenoot van mevrouw Rosa Cloet (†2001) 

geboren te Roeselare op 4 februari 1938 
en er overleden op zaterdag 5 september 2020, 

gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartdienst vindt plaats in beperkte kring 
op zaterdag 12 september 2020 

in de Sint-Jacobus de Meerderekerk te Gits.

Daarna begeleiden wij hem naar zijn laatste rustplaats, 
de familiegrafkelder op de begraafplaats te Gits.

Er is gelegenheid om Daniël een laatste groet  
te brengen in het funerarium Commeyne,  

Westlaan 202, Roeselare, elke dag van 15 tot 18 uur.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Vader van

 †Rik Vansteelant
 †Rita Vansteelant
 Filip en Rita Vandeputte - Vansteelant

Pepe van

 Liesbeth en Reinout Steelandt - Delobelle
 Amber en Iben Vandeputte - Desopper

Broer, schoonbroer en nonkel van

 †Adhemar en †Suzanne Vansteelant - Declercq en familie 
 †Roger en †Adrienne Vansteelant - Declercq en familie 
 †André en Jeanette Vansteelant - Mouton 
 †Frans en †Agnes Vansteelant - Saelens en familie
 Michel en †Esther Hallaert - Vansteelant en familie
 Marcel en Marie-Joseph Honoré - Vansteelant en familie

 Wilfried en Christine Cloet - Desloovere en familie

Verwant aan de families

 Vansteelant - Deketelaere en Cloet - Ceenaeme

Met dank en waardering aan zijn huisartse,  
het personeel van AZ Delta, Rumbeke  
en Dr. Hannelore Bode.


