Zijn werk, zijn kracht.
Zijn interesse voor het leven,
zijn moed zo sterk.
Hij heeft er alles voor gegeven.
Door mooie herinneringen gesterkt,
melden wij u het heengaan van

DE HEER

Jacques Dendauw
weduwnaar van mevrouw Yvette De Wispelaere († 2012)
geboren te Gottem op 12 januari 1929
en van ons heengegaan in het A.Z. Delta te Roeselare op 9 juni 2022,
gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

De afscheidsplechtigheid waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatsvinden in zaal ‘Westkouter’, Kouter 129 te Deinze
op DONDERDAG 16 JUNI 2022 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en de bijzetting
van de asurne bij zijn echtgenote
in de urnenkelder op de begraafplaats te Dentergem.

Dit melden u :
Johan en Dominique Van der Bauwhede - Dendauw
Thibault en Julie Flamant - Van der Bauwhede
		Charles
		Arthur
Catherine Dendauw en Patrick Van Hee
Delphine Dumarey en Björn Laridon
		Henri
		Alice
Valentine Dumarey en Joeri Ongenae
		Amaury
Natascha Van Hee en Mario Boone
		Aurélie
		Thibault
Evelyn Van Hee en Dries Lauwers
		Esmée
		Emiel
Ignace Van Hee en Aurore Verhelst
		Elias
		Lara
		
Letty		
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Rik (†) en Laurène Declerck - Dendauw, kinderen en kleinkinderen
Jozef (†) en Anita (†) Ackerman - Dendauw, kinderen en kleinkinderen
Maurice (†) en Arlette Hutsebaut - De Wispelaere en zoon
zijn zus, schoonzus, neven, nichten en verwanten

Er is gelegenheid tot condoleren na de afscheidsplechtigheid.
en de families Dendauw - De Wispelaere - Warnez - Neerman.

Met dank aan zijn huisarts,
de directie, het personeel en de vrijwilligers
van W.Z.C. Veilige Have te Aalter, afdeling De Linde.

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

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be
Rouwadres:
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel
t.a.v. de familie Dendauw - De Wispelaere
Kouter 56, 9800 Deinze
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Machelen a/d Leie

