
 
 

 

Ik heb lang en gelukkig geleefd  

niets gevraagd en veel gekregen  

en ben van alle goede dingen voldaan  

stilletjes ter Here gegaan.  

Stijn Streuvels 
 

 

 

 
Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, 

nemen wij afscheid van 
 

 

 

De heer 
 

Pierre MAES 
 

echtgenoot van mevrouw Anny CNOCKAERT 
 
 

geboren in Kooigem op 5 november 1933 en er in zijn geboortehuis  

omringd door zijn naasten godvruchtig overleden op 4 maart 2019. 

 
___ 

 

 
 

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  

zal opgedragen worden in de Sint-Laurentiuskerk in Kooigem, 

op zaterdag 9 maart 2019 om 11 uur. 

 
Er is gelegenheid tot rouwgroet na de plechtigheid. 

 
Aansluitend begeleiden wij hem naar het familiegraf op de begraafplaats van Kooigem. 

 
Een laatste groet in aanwezigheid van de familie is mogelijk in het funerarium Planckaert, 

Doornikserijksweg 193 in Bellegem, op donderdag en vrijdag van 16 tot 18 uur. 

 
 

 

 
 

Rouwbetuiging: Aan de familie Maes-Cnockaert 

p.a. Begrafenissen Planckaert, Doornikserijksweg 193, 8510 Bellegem 

of via www.digitaalcondoleren.be 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Hij zal verder leven in het hart van: 
 

Anny CNOCKAERT,                                                                                                               zijn echtgenote; 
 

Guy en Caroline DEPREZ-MAES, 

 Charles en Sofie DEPREZ-PLANTEFEVE, Raphaël, 

 Edouard en Delphine DEPREZ-VERSCHOORE, 

 Pierre DEPREZ, 
 

Christophe en Christelle VANDAMME-MAES, 

 Thomas en Céline LARDINOIS-VANDAMME, Marion, Eléonore, ♥, 

 Mathieu en Delphine LARDINOIS-VANDAMME, Juliette, 

 Valentine VANDAMME, 

 Sébastien en Lucie VANDAMME-VIRENDEELS, Célestine, 
 

Kristof en Véronique DHUYVETTER-MAES, 

 Jean-Baptiste DHUYVETTER, 

 Laurence DHUYVETTER, 

 Augustin DHUYVETTER,                                                                                         
 zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; 

 

†Joseph en Josepha MAES-DESRUMAUX en familie, 

†Etienne en Ghislaine MAES-VERHELST en familie, 

†Robert en †Marie-Thérèse VERHELST-MAES en familie, 

Joseph en Anne-Marie VERHELST-MAES en familie, 

Eerwaarde Pater Toon MAES, Missionaris van Scheut, Taiwan, 
 

†Eugène en Monique VERRUE-CNOCKAERT en familie, 

†Hugo en Liliane HONDEKYN-CNOCKAERT en familie, 
zijn broer, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten; 

 

De families MAES, GLORIEUX, CNOCKAERT en SCHERPEREEL. 
 

Met dank en waardering aan: 

zijn huisartsen dr. Pascal D’Haene, dr. Fien Dendoncker en dr. Jan Vanroose,  

de thuisverpleging van het Wit-Gele-Kruis, die papa met zoveel aandacht en  

goede zorgen hebben omringd. 
 
 

PLANCKAERT UITVAARTZORG | 056 22 29 53 

 


