
We hebben je thuis mogen verzorgen,
in je laatste levensdagen,

het was jouw wens dit samen te doen.

†
Dankbaar om wat hij voor ons is geweest

melden wij u het overlijden van

De Heer

André  Vandewalle
echtgenoot van Mevrouw Francine Malysse

André werd geboren te Lendelede op 15 januari 1938
en is er rustig ingeslapen op 14 juli 2019.

Lid van de Koninklijke Harmonie ”Kunst en Eendracht”, Lendelede,
Gewezen beschermlid van ”Burleske”.

__

De uitvaartdienst met opstelling van de urne, waartoe wij U vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Blasius op het Dorpsplein te Lendelede 

OP ZATERDAG 20 JULI 2019 om 10.00 uur,
onder begeleiding van de harmonie.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend vertrouwen we de as van zijn lichaam
toe aan de natuur op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats te Lendelede.

Een laatste groet kan worden gebracht tot en met donderdag 18 juli 2019,
in het funerarium DEPOORTER, 

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 te Izegem, elke dag van 15 tot 19 uur.

U kan uw medeleven betuigen op www.begrafenissendepoorter.be 

Rouwcentrum DEPOORTER - Izegem 051 / 31 56 67, Lendelede 051 / 30 31 33

Hij leeft verder in het hart van : 

zijn echtgenote : 

 Francine Malysse, 

zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen :

 Roel en Mieke Herman - Vandewalle, 
	 	 Stijn Herman en Cybelle Beelprez,
  Tom Herman,

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten : 

 † Roger en † Suzanne Vandewalle - Schotte en familie, 
	 † Lucien en † Andrea Verstraete - Vandewalle en familie, 

 Frans en Cecile Malysse - Mestdagh en familie,
 Eric en Maria Decancq - Mestdagh en familie, 

zijn verwante families: 

 Vandewalle - Hanson en Malysse - Ceule. 

De familie dankt voor de goede zorgen en toewijding : 
 zijn huisartsen, Dr. Griet Verhelst en Dr. Delphine Braecke, 
 zijn thuisverpleegster, Katrien Vandenbroucke,
 zijn kinesistes Sabine Devos, Ilse Segers, Justine Vercruysse en Gill Van Den Berghe,
 de medewerkers van het palliatief netwerk Zuid-West-Vlaanderen vzw
 en allen die hem met liefde en genegenheid hebben omringd. 

Familie van André Vandewalle
p.a. Burg. Vandenbogaerdelaan 27 - 8870 Izegem

  


