
Haar kinderen

 Dominique en Marijke Landuyt  - Loncke

Haar kleinzoon

 Maarten Landuyt

Haar schoonmoeder

 Maurice† en Martha Deleu  - Hondeghem

Haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

 Marc† en Nicole Depuydt  - Deleu en familie
 Gino en Veronique Deleu  - Priem en familie

Haar nicht

	 Jacques	en	Mariette	Dequecker		-	Knockaert	en	familie

De familie: THORIS  - GOETHALS en DELEU  - HONDEGHEM

Met dank aan:

 de dokters en de verpleegkundigen van het Jan Ypermanziekenhuis
 de buren en allen die haar genegen waren

Rouwadres: 8980 Passendale, Brouckhof Zuid 37  - 0473 / 229 727



Dankbaar om wat zij voor ons is geweest,
melden wij u het overlijden van

Mevrouw Andrea Thoris
echtgenote van de heer Ronny Deleu † 2014 

Geboren in Loker op 27 december 1941
en na een smartelijk ongeval overleden in Ieper op 11 maart 2021.

Door	de	nationale	voorzorgsmaatregelen	zal	de	afscheidsplechtigheid	plaatsvinden	
in beperkte kring op vrijdag 19 maart 2021, 

in de aula ‘Vandecandelaere en Casier’, Ch. Ampestraat 2 A te Staden
gevolgd	door	de	bijzetting	in	de	familiekelder	op	de	begraafplaats	van	Passendale.

Bewaar het beeld van Andrea in uw hart.

Familie,	vrienden	en	kennissen	kunnen	hun	medeleven	betuigen	op	vandecandelaere-spruytte.be

Een mens moet zachtjes sterven.
Een beetje als de bomen

die al hun bladeren verliezen
niet in één keer, maar één voor één.

Ongemerkt valt ieder blad,
het ene na het andere.

Tot het laatste blad gevallen is
en de naakte boom daar staat,
sprekender dan ooit tevoren.

De lijnen van de boom,
de trekken van zijn wezen,

komen dan zo sterk naar voor…
Hij is de laatste winter ingegaan.

De lente die nu komt, zal eeuwig zijn.

   Toon Hermans

Woorden volstaan niet om de vrouw te beschrijven die je was.
We hebben met je geleefd.
We hebben van je gehouden.
Jij van ons.
Het was goed.
Merci moeder, oma

 Dominique en Mietje

Dag oma,
Met tranen in mijn ogen zeg ik u vaarwel.
Voor de allerlaatste keer.
Het ging allemaal zo snel.
Ik zal u moeten missen
en zonder u verder gaan.
U	heeft	me	veel	geleerd	oma.
Met tranen in mijn ogen, sta ik hier vandaag.
Ik kan het gewoon niet geloven dat je weg bent.
Het voelt heel raar.
Toch zal ik moeten wennen zonder u te leven.
Bedankt oma voor de vele mooie gelukkige jaren tesamen.

 Maarten


