
Nooit vragen, nooit klagen, maar pijn in stilte dragen,
zijn handen hebben voor ons gewerkt, 

zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht.

Bedroefd om het heengaan, maar dankbaar om wat hij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

De heer

Aurèle Vande Sijpe
echtgenoot van mevrouw
Margriet VAN ASSCHE

Geboren te Baaigem op 27 juni 1936 en godvruchtig overleden
in het AZ Maria Middelares te Gent op 31 augustus 2019.

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

_______

De plechtige eucharistieviering, in aanwezigheid van de asurne,
 waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 

zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk te Gavere

op ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019 om 10.30 uur
gevolgd door de verstrooiing van de as op de strooiweide

van de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

Een laatste groet aan Aurèle kan u brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste

elke werkdag van 17 uur tot 19 uur tot en met donderdag.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Dit melden u bedroefd:

Margriet Van Assche                                                     
                                                                                       zijn echtgenote

Eric en Carine Van Damme - Vande Sijpe
Patrick Vande Sijpe
Dieter en Anita Vande Sijpe - Herrebaut
Kurt Vande Sijpe                                                              
                                                                                          zijn kinderen

Debbie en Kitty Van Damme - Vanderstraeten
Quinten, Rhune en Marit

Davy Van Damme en vriendin Frauke
Kimberley Vande Sijpe en dochtertje
Roy Broeckaert en vriendin Michelle
Kevin en Titziana Vande Sijpe - Van de Velde en dochtertje
Cynthia Vande Sijpe, vriend Timo en dochtertje
                                           zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn zus, broers, schoonzussen en schoonbroers, neven en nichten.

Met dank aan 
zijn huisarts Dr. Georges Mahy, 
thuisverpleging Team Care, 
dokters en verplegend personeel van het AZ Maria Middelares, 
zijn kinesiste en logopediste, 
Marie-Jeanne en Conny van Residentie Bellevue te Gavere.

Rouwadres: Uitvaartcentrum Van der Haegen
                    T.a.v. de familie Vande Sijpe - Van Assche
                    Leenstraat 22
                    9890 Gavere - Vurste
                    Tel. 09/384 19 49
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