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Bedroefd maar dankbaar  
om wie hij voor ieder van ons was  

en altijd zal blijven 
melden wij u het heengaan van 

 

De heer 

Luc Haesebeyt 
Levensgezel van mevrouw Diane Gijselinck 

Geboren te Zottegem op 1 mei 1948 
en zachtjes heengegaan  

in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem op 6 februari 2022 
 

 
Ere-Voorzitter van Turnkring EWB 
Bestuurslid van Neos Zottegem 

 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Luc 
tijdens de plechtigheid in het crematorium Siesegem te Aalst, Merestraat 169, 

op vrijdag 11 februari 2022 om 15.00 uur. 

 
 

Daarna begeleiden wij Luc naar zijn laatste rustplaats 
op de stedelijke begraafplaats van Zottegem in de Kluisstraat 

waar wij hem te ruste leggen op het urnenperk. 

 

 

 

 
 
 

 
 

De vele fijne herinneringen aan jou  
zullen ons verdriet verzachten. 
Je zal in onze gedachten blijven voortleven  
als een warme, lieve man. 
Onze liefde en bewondering voor jou 
zal nooit ophouden. 
We bewaren jou voor altijd in ons hart… 
zo raken we jou nooit meer kwijt… 
 

 

 

 

Levensgezel van Diane Gijselinck 

Pa en pepe van: 
 

Jeroen en Griet Haesebeyt – De Clercq 
Ella Haesebeyt 
Luisa Haesebeyt 
 

Klaas en Katrien Haesebeyt – De Groot 
 
Nemen deel in de rouw: de kinderen van Diane 
 

Bart en Diane De Wolf – Vandermeulen 
Warre De Wolf 
Luna De Wolf 
 

Sofie en Frank De Wolf – De Cuyper 
Amber en Arne De Vos – Nieuwborg 
Milan De Vos 
Mathis De Vos 
Lander De Vos 
 

Broer, schoonbroer en oom van: 
 

Guy † en Sabine Haesebeyt – Melkebeke 
Jolien en Jens Haesebeyt – De Cuyper 
Niko Haesebeyt  

 
 
 
Dank en waardering gaan uit naar zijn huisarts Dr. Peter De Spiegeleer, 
het thuisverplegingsteam i-mens, zijn kinesist Jurgen Van Melkebeke, 
dokters en personeel van het A.Z. Sint-Elisabeth  
en in het bijzonder Dr. Oncoloog Bart Van Overberghe voor zijn goede zorgen 
en allen die Luc een warm hart toedroegen. 

 
Mogelijkheid tot condoleren : 
 

Wiris uitvaartzorg t.a.v. “Familie de heer Luc Haesebeyt”, 
Klokfontein 3 te 9620 Zottegem of online www.wiris.be 
 


