
 

 

 
Met droefheid melden wij u het heengaan van 

 
  mevrouw 

 
 

Denise Ostijn 
 

weduwe van de heer Octaaf Mahieu († 2010) 
 

 

Geboren in Deerlijk op 7 mei 1928 en omringd door haar familie, 

overleden in het Woonzorgcentrum “De Meers” in Waregem op 11 augustus 2019. 

  
 
 

De uitvaartdienst waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 

vindt plaats in de Sint-Jan de Doperkerk in Beveren-Leie (Kerkplein) 

op vrijdag 16 augustus 2019 om 10.00 uur. 
 
 

 
 

Gelegenheid tot condoleren na de dienst. 
 

 

Denise zal rusten bij haar echtgenoot 

op de stadsbegraafplaats “De Barakke” in Waregem (perk 6). 

 
 
 
 
 
 

Voor een laatste groet en stil moment bij Denise bent u welkom 

in het Uitvaartcentrum “Vanhoutteghem Funerals”, Marcel Windelsstraat 19 in Waregem: 

maandag, dinsdag en woensdag van 15.00 uur tot 18.00 uur, 

geen begroeting op donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart). 

    

 

 

                                            Zij blijft voor altijd verder leven in het hart van: 

 

  

 Albert en Rita Duyck - Mahieu, kinderen en kleinkinderen, 

 Luc en Marie-Thérèse Mahieu - Waelkens, kinderen en kleinkinderen, 

 Luc en Magda Vanveerdeghem - Mahieu, kinderen en kleinkinderen, 

 Marc en Erna Rogge - Mahieu, kinderen en kleinkinderen, 

 † Linda Mahieu, 

 Rudy en Riet Mahieu - Vermeulen, kinderen en kleinkinderen, 

 Ronny en Carine Mahieu - Lescrauwaet en kinderen, 

 Tony en Christa Mahieu - Vermeulen, kinderen en kleinkinderen, 

 Kurt en Marijke Mahieu - Tanghe en kinderen, 

 Kathy Mahieu, 

            haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; 

 
  

 Frans en Yvette Vanlerberghe - Ostijn en familie, 

 † Jozef en Laurette Strobbe - Ostijn en familie, 

 † Roger Ostijn, 

 Noël en † Noëlla Bettens - Mahieu, 

 † Marcel Lagaisse - † André Callens - Paula Mahieu en familie, 

 † Alfons en † Jacqueline Van Autryve - Mahieu en familie, 

                       haar zussen, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten; 

 
 

 De families Ostijn - Verbauwhede en Mahieu - Steuperaert. 

 

 

 

Onze oprechte dank aan: 
 

 haar huisarts Dr. Dirk Vandemeulebroucke 

en het personeel van het Woonzorgcentrum “De Meers” in Waregem, afdeling Renbaanweg. 

 Rouwbetuiging: Familie Denise Ostijn, p/a Vanhoutteghem Funerals 

      Marcel Windelsstraat 19 - 8790 Waregem. 
 

 Online via: www.vanhoutteghemfunerals.be 

  VANHOUTTEGHEM    Waregem      T 056 60 21 50 

Je	bent	wel	weggegaan	uit	het	leven,	

maar	niet	uit	ons	leven,	

want	hoe	zouden	wij	iemand	dood	

kunnen	wanen	die	zo	levendig	

in	ons	hart	aanwezig	is.	


