
Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

       Marnix en Rita Maveau - Verhanneman
                 Brecht en Wendy Maveau - Vandaele, Lars en Elle
                 Bram en Evelyn Maveau - Vanhulle, ♥
                 Barbara en Bram Maveau - Coppens, Ralf en Faye
                 Benjamin en Imke Maveau - Soete, June, Warre en Jona

       Dorine en Frank Maveau - Deryckere
                 Jeroen en Lauren Deryckere - Feys, Finn en ♥
                 Wouter en Liesbet Deryckere - Mahieu, Daan

Zijn broer, schoonzussen, nichten en neven

De families Maveau - Pattyn en D’Hellem - Everaerd

Veel dank aan het personeel van ‘t Lorum en de artsen van Huisartsenpraktijk Echo 
en aan u allen voor elk gebaar van vriendschap en troost in woord en gedachten.

Jozef Maveau
                                 1930 - 2021



Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart...

De heer

Jozef Maveau
Echtgenoot van mevrouw Denise D’Hellem †28. 07. 2017

Geboren te Moorslede op 13 december 1930 
en overleden te Moorslede op 12 februari 2021

Ik heb lang en gelukkig geleefd met Denise,
onze kinderen, schoonkinderen,
klein- en achterkleinkinderen.
Genoten van de kleine dingen des levens,
mijn vinken, kippen en konijnen en ‘t land.
Weinig gevraagd en veel gekregen.
Ben van alle goede dingen voldaan en
zachtjes heen gegaan, geveld door het virus.

Het verlies was er al voor het einde.
De rouw voordat het afscheid kwam.

Toen die onzekere verwarring 
bezit van je gedachten nam.

Vaak zullen we je nog tegen komen
met wat je was, wat je zei

of ons geleerd hebt.
Je bent wel van ons weggenomen

maar een stuk van jou
blijft altijd heel dichtbij.

Voor alles is een juiste tijd.

In beperkte kring werd er afscheid genomen van Jozef.
Daarna werd de urne bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats te Moorslede.

Er was geen mogelijkheid voor begroeting in het funerarium maar 
gedenk hem in je hart en herinneringen. 

Online condoleren via www.uitvaartzorg-geldhof.be
Rouwadressen:

Marnix Maveau Weidestraat 57 - 8800 Roeselare
Dorine Maveau Het Gemet 3 - 8800 Roeselare


