
Ik geloof in God
Ik geloof in de jeugd

Ik geloof in de toekomst

God roept tot zich

de Heer

Walter Quintens
echtgenoot van mevrouw Christiane Delbaere

oud - leraar aan het Klein Seminarie te Roeselare

geboren te Blankenberge op 6 december 1933
en overleden te Roeselare op dinsdag 9 januari 2018.

Daar we geloven dat Gods liefde sterker is dan de dood 
nodigen we u uit om deel te nemen aan de plechtige uitvaartdienst 

in de decanale Sint-Michielskerk te Roeselare 
opgedragen op zaterdag 13 januari 2018 om 11 uur.

Rouwbetuiging in de kerk vanaf 10u30.

Na de uitvaart begeleiden we Walter naar zijn laatste rustplaats, het familiegraf 
op de nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat 399, Roeselare.

Er is gelegenheid om Walter een laatste groet te brengen  
in het funerarium Commeyne, Westlaan 202 te Roeselare 

elke dag van 15 tot 19 uur.

Online rouwregister op www.commeyne.be

Bloemen noch kransen.

Dit melden U diep bedroefd,  
maar dankbaar om wat hij betekende voor ons en alle mensen

Christiane Delbaere 
zijn echtgenote

Ignace en Greta Vanderschaeghe - Quintens
	 Sofie	en	Dieter
 Marieke en Gregory

Dirk en Ilse Quintens - Hendrickx
 Jorien en Thomas
 Ward

Frank en Beatrijs Defoort - Quintens
 Claudia en Geert
 Matthias
 Karen

Hilde Quintens
 Elisa en Maarten
 Céline en Joes
 Mathilde 

zijn kinderen en kleinkinderen

†Kamiel en Lut Quintens - Van Haecke en familie
Frank en Karin Quintens - Sierens en familie
†Marc en Annie Quintens - Delbaere en familie

André en Jenny Delbaere - Vandenbroucke en familie
Jos en Miriam Butaye - Delbaere en familie

zijn broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Quintens - Fevery en Delbaere - Dezeure.

Een bijzonder woord van dank aan:
 zijn huisarts,
 de directie, het personeel en de vrijwilligers van het WZC De Zilverberg.

Rouwadres:
Uitvaartzorg Commeyne t.a.v. Familie Quintens
p/a Westlaan 202, 8800 Roeselare


