Guy De Jonghe
1958 - 2019

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
we konden uiteindelijk niet meer met je praten
die blik, die stilte, dat deed vaak zeer
de papa van vroeger was niet meer
we zagen heel goed je stille verdriet
maar helpen konden we je niet.

Dit melden u met droefheid:
Anita Van Gyseghem

zijn echtgenote

Met stil verdriet nemen we afscheid van

Davy en Tamara Pintens - De Jonghe

Guy De Jonghe
echtgenoot van Anita

Van Gyseghem

Lid van Wielerclub Willaert-Van Boom
Lid van Biljartclub Kalfort Sportif
Oud-raadslid van Gemeenteraad en OCMW-raad Puurs.

geboren te Willebroek op 17 mei 1958,
en omringd door zijn naaste familie,
onverwacht overleden in UZA-Edegem op 2 juli 2019.

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats in de parochiekerk van
Onze-Lieve-Vrouw ten Traan, Kalfortdorp 1 - 2870 Kalfort
op zaterdag 6 juli 2019 om 11.30 uur.
Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 11.00 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting van de urne in een urnengraf
op de begraafplaats van Kalfort.
U kan Guy nog een laatste groet brengen
in Uitvaartcentrum De Ruyte, Kerkplein 18 te Puurs
op vrijdag 5 juli 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.
De gedachtenisviering zal opgedragen worden
in voormelde kerk op zaterdag 3 augustus 2019 om 17.00 uur.

Toby en Jitske

zijn kinderen
zijn oogappels

Marcel De Jonghe(†) - Maria Dehertogh(†)
Roger Van Gyseghem(†) - Ermine Adriaensens(†) - Louis Van Riet

zijn ouders en schoonouders
Jean en Paulette De Jonghe - De Weerdt
Irma Van Gyseghem en Fred Florus
Mieke Van Riet
en hun kinderen en kleinkinderen
zijn broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

Delen mee in dit verdriet:
de families De Jonghe, Van Gyseghem, Dehertogh,
Adriaensens en Van Riet.

Oprechte dank aan zijn huisarts dr. Platteaux, en het team
MOCA van UZA te Edegem in het bijzonder Prof. A. Janssens.

Rouwadres: Familie De Jonghe - Van Gyseghem
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