
Langzaam ben je moegestreden,
stilletjes van ons weggegaan,
maar je grote inzet en levensblijheid
zullen ons steeds voor ogen blijven staan.

Hand in hand, zijn wij gegaan tot de drempel,
moegestreden, maar omringd door liefde
ben je moedig van ons heengegaan

De heer

Maurice Delanote
echtgenoot van mevrouw Marie-Jeanne Rosseeuw

geboren te Watou op 9 september 1943
en na een moedig gedragen ziekte zachtjes ingeslapen 
in WZC Huize Proventier op 10 juni 2021

We nemen in intieme kring afscheid van Maurice, daarna volgt de crematie 
en de begrafenis van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Watou.

U kunt Maurice tot en met woensdag 16 juni een laatste groet brengen 
in het Funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be

Hij is de echtgenoot van

 Marie-Jeanne Rosseeuw

Hij is de pa en opa van 

 Sandra Delanote – Rik Devos
  Robby en Megan
 Frank Delanote – Joke Leuridan
 Mieke Delanote – Peter Papegaey
  Chiel
  Charlotte

Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van 

 Rita Delanote – † Frans Deschuytter en familie
 Paul Delanote – Trees D’haveloose en familie
 Hugo Delanote – Nicole Vervisch en familie
 Joseph Delanote – Ria Everaet en familie
 Martin Delanote – Marianne Gesquiere

 Nicole Rosseeuw – Marc Barzeele en familie
 Maria Rosseeuw – Guido Gouwy en familie
 Marie-Josée Rosseeuw – Rik Barzeele en familie
 Gerda Rosseeuw en familie
 Carine Rosseeuw – Dirk Delbecque en familie
 Ann Rosseeuw – Jos Vancaeyzeele en familie
 Geert Rosseeuw – Karin Van Doorslaer en familie.

De families Delanote – Outtier, Plancke – Derycke en Rosseeuw – Demaeght.

De familie heeft een warme dank voor zijn huisarts, zijn thuisverpleging van 
het Wit-Gele Kruis, de Palliatieve Thuiszorg Westhoek-Oostende, de dokters 
en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis, de directie en het personeel 
van Huize Proventier, zijn buren en vrienden.
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