†

Je was in eenvoud sterk en groot
en toegewijd aan hen die je dierbaar waren.
Dit is het beeld dat wij van jou bewaren.

De heer André Dewilde
weduwnaar van mevrouw Agnes Pattyn († 2008)
geboren in Ieper op 10 september 1934 en liefdevol omringd
heengegaan in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper op
11 juni 2022, gesterkt door het Sacrament van de zieken.

oud-leraar VTI Ieper

Samen met familie en vrienden nemen wij afscheid van
André in de Sint-Jacobskerk (Guido Gezelleplein) in
Ieper op vrijdag 17 juni 2022 om 10 u 30. Daarna
begeleiden wij André naar zijn laatste rustplaats in Ieper,
waar hij na lange tijd weer met Agnes herenigd wordt.

André is en blijft voor altijd
de papa en opa van:
Marleen Dewilde en Dries Vlaemynck
†Pieterjan
Martijn en Alison
Ann Dewilde

de broer, schoonbroer en nonkel van:
†Emile Dewilde en Yvonne Tommeleyn en familie
†Joseph Dewilde en Monique Moentjens en familie
Robert Dewilde en Monique Durnez en familie
†Jan Van Kelst en †Maria Pattyn en familie
†Jef Pattyn
†Lieve Pattyn en familie
†E.H. Jerome Pattyn, Scheutist
†Raf Pattyn en Lutgart Steyaert en familie
†Vincenzo Dai en †Cécile Pattyn en familie
†André Pattyn
Pol Pattyn en †Jaklien Decrock en familie
Ronny Salembier en Rita Pattyn en familie

Delen mee in dit verlies:
de families Dewilde -Opsomer en Pattyn-Slosse

Een bijzonder woord van dank:
Bijeenkomst en rouwgroet in de kerk vanaf 10 u 15.

U kunt André vanaf dinsdag 14 juni een laatste groet
brengen in het Rouwcentrum Hessel, Diksmuidseweg 6
in Ieper, telkens van 15 u 00 tot 18 u 30.
Online condoleren kan via www.rouwcentrumhessel.be

zijn huisdokter
zijn thuisverpleging, de groepspraktijk Boudeweel
zijn poetsvrouw Livette
zijn behandelende artsen en het personeel van de afdeling
nierdialyse van het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper

Rouwadres:
Bloemenstraat 5, 8900 Ieper

