
Met diepe droefheid, 
maar dankbaar om de rijkdom van liefde en zorg 

die hij ons heeft geschonken, 
melden wij u het overlijden van 

DE HEER

André Van Doorselaere
echtgenoot van mevrouw Odette Van Daele

geboren te Wondelgem op 26 februari 1931 
en overleden in het A.Z. Sint-Lucas te Gent op 1 mei 2019, 

gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van OKRA

De plechtige uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen 
zal opgedragen worden in de Onze-Lieve-Vrouw en 
Sint-Jankerk (Ooidonkdreef) te Bachte-Maria-Leerne 

op WOENSDAG 8 MEI 2019 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de uitvaartliturgie.

Nadien volgt de crematie en de inzetting van de asurne 
in de urnenkelder op de begraafplaats te Deinze.

U kan een laatste groet aan André brengen
in het funerarium De Boever-Drijoel, Kouter 56 te Deinze,

iedere weekdag van 17 tot 18.30 uur
en op zaterdag van 17 tot 18 uur (niet op zondag).

Hij leeft verder in de herinnering van:

Odette Van Daele zijn echtgenote

Hervé en Sabine Van Doorselaere - Huys
 Stijn en Charlotte Vincke - Van Doorselaere
  Alexanne Vincke
 Nicholas Van Doorselaere zijn kinderen, kleinkinderen 
 en achterkleinkind

delen mee in het verdriet:
zijn broer, zus, schoonzussen, neven, nichten en verwanten 

en de families 
Van Doorselaere - Van Daele - Dossche - Van Steenkiste.

Met dank aan zijn huisartsen Dr. A. Renson en Dr. M. Hoste, 
zijn thuisverpleegkundigen, 

de dokters en het personeel van het A.Z. Sint-Lucas te Gent,
in het bijzonder aan allen die hem met zorg, vriendschap

en genegenheid hebben omringd.

U kan uw medeleven betuigen via www.uitvaartzorgdeboever.be

Rouwadres: 
Uitvaartzorg De Boever-Drijoel 
t.a.v. de familie Van Doorselaere - Van Daele
Kouter 56, 9800 Deinze

Uitvaartzorg De Boever - Drijoel, Deinze - 09 386 30 64
Druk. De Schrijver, Deinze - 09 380 11 95



DE HEER

André Van Doorselaere
° 26 februari 1931 - † 1 mei 2019 


