
Je eenvoud en eerlijkheid worden eeuwig in ons hart bewaard...

De heer

Jozef Vandendriessche

echtgenoot van mevrouw Rosa De Waele

geboren in Waregem op 31 december 1938

en overleden in het AZ Sint-Vincentius in Deinze

op 8 augustus 2021.

 

Omwille van de coronamaatregelen heeft de uitvaartdienst plaats

 in intieme kring in de aula van Van De Vyver Uitvaartzorg,

Lijsterstraat 52 in Zulte

op vrijdag 13 augustus 2021.

De urne van Jozef zal in zijn vertrouwde omgeving

een warme plaats krijgen.

Bewaar het beeld van Jozef in uw hart,

er is geen begroeting in het funerarium.

Dank aan allen die hem geluk, liefde en vriendschap gaven.

Echtgenoot van:

     Rosa De Waele

Papa en pepe van:

     Eric en Marie-Hélène Verstraeten - Vandendriessche

          Jeroen Verstraeten en Angelique Deprez

          Paulien Verstraeten

     Frank en Isabelle Claus - Vandendriessche

          Emma Claus

          Emily Claus

     Johan en Veerle Goddyn - Vandendriessche

          Margot Goddyn en Arne de Meulemeester

          Robbe Goddyn

     Torino en Veronique De Meester - Vandendriessche

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

van de families Vandendriessche - De Waele en Vanwynsberghe.

Met dank aan:

     zijn huisartsen dokter Hesters en dokter Krijger,

     de thuisverpleging Lutgarde De Ketele en team

     en de dokters en het verplegend personeel 

     van het AZ Sint-Vincentius in Deinze.

 www.vandevyver-uitvaart.be

 

Rouwadres:

Familie Vandendriessche - De Waele

p/a Van De Vyver Uitvaartzorg 

Lijsterstraat 52 - 9870 Zulte

Online condoleren: 

Van De Vyver Uitvaartzorg | Zulte | 09 388 79 21
 www.vandevyver-uitvaart.be

Druk | Koen vdv | 0477 25 81 27  



De heer

Jozef Vandendriessche

1938   -   2021

Ik heb je niet verloren, daarvoor gaf je mij te veel.

Wat je me zei, dat blijf ik horen.

Van wat ik ben, ben jij een deel.

Ik kan je overal nog horen, in wat ik doe, in wat ik laat.

Jij was en blijft voor mij een zegen, 

waarvan het spoor steeds verder gaat.


