Zijn echtgenote
Cecile Dendauw
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Christ en Dominique Dejonghe - Brugghe
		
Alexander Dejonghe - Mieke Depoorter, Remi
		Louis Dejonghe
Celestine Dejonghe
Christ en Ann Taillieu - Dejonghe
Frederique Taillieu  - Sofie Dewitte
Fabien Taillieu  - Lotte Vandommele
Carl en Roos Goethals - Dejonghe
		
Cedric Goethals en Céline
Valerie Goethals
		Quinten Goethals
		Amelie Goethals
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
Frans en Agnes † Cools - Dejonghe en familie
Noël † en Juliette † Dendauw  - Verkinderen en familie
Roger en Noëlla † De Visschere  - Dendauw en familie
Gilbert en Monique Dendauw  - Vandemaele en familie
Carlos en Annie Dendauw - Claerhout en familie
De families: Dejonghe  - Vanzieleghem en Dendauw  - Lammertyn
Wij danken: de huisarts Dr. Georges Stoens
Rouwadres: familie André Dejonghe, p/a Uitvaartzorg Vandecandelaere  - Spruytte, Westrozebekestraat 25a, 8980 Passendale

Dankbaar nemen we afscheid van

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ’n beetje
en alle beetjes die je sterft,
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ’n keer ben je aan
je laatste beetje toe.
			

Toon Hermans

De heer ANDRE DEJONGHE
echtgenoot van mevrouw Cecile Dendauw
Geboren in Passendale op 15 januari 1939
en overleden in Passendale op donderdag 18 juni 2020.
Lid van de Landelijke Gilde
Gewezen bestuurslid van de Gezinsbond Passendale
Gewezen bestuurslid van de bloedgevers Passendale
Door de nationale voorzorgsmaatregelen zal de afscheidsplechtigheid plaatsvinden
in beperkte familiekring op woensdag 24 juni 2020,
in de Sint-Audomaruskerk te Passendale.
Online condoleren kan op vandecandelaere-spruytte.be

Papa, wij hielden van je.
Je was een mooi mens,
groot in je eenvoud.
Stil straalde je rust en vertrouwen uit.
Je rotsvast geloof was je leidraad.
Ontroerd door de plotselinge leegte
die je achterlaat,
missen we je stille aanwezigheid,
je wijze raad.
Papa, we danken je
voor wat je voor ons bent geweest
en in gedachten altijd zult blijven.

