
Je wilde nog zo graag, maar het mocht niet zijn 

we laten je nu gaan, ook al doet het pijn 

je stond graag en fier in het leven 

en hebt voor iedereen steeds alles gegeven 

dapper bleef je strijden, vol moed en kracht 

lieve papa, rust nu maar zacht 

 

de heer 

Robert CAESTEKER 
echtgenoot van mevrouw Jeanne DE CUYPER 

 

geboren te Pervijze op 7 december 1944 

en van ons heengegaan te Mechelen 

op 1 maart 2015. 
 
 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons deel te nemen 

aan de afscheidsplechtigheid rond de asurne  

op zaterdag 7 maart 2015 om 11 uurop zaterdag 7 maart 2015 om 11 uurop zaterdag 7 maart 2015 om 11 uurop zaterdag 7 maart 2015 om 11 uur 

in de stedelijke aula, Ziekebeemdenstraat 4, te Mechelen 

 

 
Samenkomst in de aula vanaf 10u45 uur.10u45 uur.10u45 uur.10u45 uur.    

 

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne 

in het columbarium van de stedelijke begraafplaats,  

Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen. 

 

 

Correspondentieadres: 

Familie CAESTEKER - DE CUYPER 

p/a Uitvaartcentrum Thibaut 

Brusselsesteenweg 6A - 2800 Mechelen. 

Online condoleren: www.uitvaartcentrum-thibaut.be 

 

Dit melden u: 

Jeanne DE CUYPER 

zijn echtgenote 

Ingrid CAESTEKER 

Rudy en Sofie CAESTEKER - VAN LAETHEM 

 Lars en Kobe 

zijn kinderen en kleinkinderen 

Robertine(†) CAESTEKER 

Roger en Erna CAESTEKER - KUYLE 

 kinderen en kleinkinderen 

Roland en Jenny CAESTEKER - D’HERT 

 kinderen en kleinkinderen 

Frans en Marie-Louise CASTEELS - DE CUYPER 

 kinderen en kleinkinderen 

Jan en Diane DE CUYPER - DAVIDS 

 kinderen en kleinkinderen 

Jos en Josephine VAN DEN BULCK - DE CUYPER 

 kinderen en kleinkinderen 

zijn broers, schoonbroer, 

schoonzussen, neven en nichten. 

 

De families CAESTEKER, DE CUYPER, KEMEL en GOORIS. 

 

Een bijzonder woord van dank aan de dokters, 

het verzorgend en verplegend personeel van 

A.Z. Sint-Maarten campus Leopoldstraat te Mechelen 

voor de goede zorgen. 

 

U kan Robert nog een laatste groet brengen tot en met  

donderdag 5 maart 2015 in het stedelijk funerarium, 

Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen, 

telkens vanaf 15 uur tot 19 uur. 
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