
Eerwaarde Heer

Etienne Mahieu
                                    1926 - 2021

†Marie-Cécile Mahieu en familie
†Willy en †Flora Ghyselen - Mahieu
Wilfried en †Francine Claerhout - Mahieu en familie
Mark en Kristien Mahieu - Chielens en familie
Chris en Rita Mahieu - Van den Heede en familie
Eddy en Lieve Van Beversluys - Mahieu en familie
    Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Monseigneur Lode Aerts, Bisschop van Brugge
Deken Eddy Lagae
De priesters, diakens en parochieassistenten van het decanaat Menen
Zuster Lutgarde Cappelle

De families Mahieu - De Snerck - Guillemyn

Met oprechte dank aan de directie en het personeel van het wzc Maria Middelares te Moorslede,
aan Mariette Decorte en aan u allen voor uw medeleven en gebed.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorg-geldhof.be
Correspondentieadres Familie E.H. Mahieu, Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede



Na een mooi leven, rijk aan toewijding , nemen we afscheid van †
Eerwaarde Heer

Etienne Mahieu
Zoon van wijlen Joseph Mahieu en Martha De Snerck - Madeleine Guillemyn

Geboren te Moorsele op 15 december 1926 en godvruchtig 
overleden te Moorslede op 21 maart 2021, gesteund door het gebed van de kerk.

Tot priester gewijd te Brugge op 19 mei 1951
Leraar aan het St.- Jozefscollege te Izegem (20 augustus 1951)

Priester in zending in Congo (1 september 1965)
Medepastoor in de St.- Godelieveparochie te St.-  Michiels Brugge (1 augustus 1967)

Prefect aan het VTI te Roeselare (26 augustus 1969)
Directeur van de Zusters van de H. Vincentius Moorslede en 

aalmoezenier van het wzc Maria Middelares te Moorslede (10 maart 1978)
Directeur van de Zusters van de H. Vincentius Lendelede (15 maart 1990 tot 23 januari 2002)

Eervol ontslag als directeur van de Zusters O.L.Vrouw Maria Middelares en 
aalmoezenier wzc Maria Middelares Moorslede (15 januari 2021)

De uitvaarteucharistie, in beperkte kring, wordt opgedragen in de St.- Martinuskerk te Moorslede,
daarna wordt Etienne naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats te Moorslede.

U kan een laatste groet brengen aan E.H. Mahieu in het uitvaartcentrum Eveline Geldhof,
Roeselaarsestraat 118 te Moorslede, tot en met donderdag van 15.30 tot 18.30 uur.

Gestorven graan wordt brood,
geperste druiven wijn van vreugd,

zo gaat doorheen de dood 
wat blijven zal en reeds verheugt.

Een mens moet leren sterven
om leven te beërven.

Wij zullen voor elkaar
de aarde en de hemel zijn.

(M. Weemaes) 


