Je wandelt, weet ik, in een milder licht
dat voor je uitschijnt en je stappen richt,
een vrede tegemoet die wij niet kennen
naar een gezegend eeuwig vergezicht.
A. Van Wilderode

Verdriet en dankbaarheid gaan samen,
nu we afscheid nemen van

de heer Auguste Jongbloet
weduwnaar van mevrouw Agnes Bryon († 2013)
Geboren in Koekelare op 4 juli 1923 en rustig
van ons heengegaan in Torhout op 16 januari 2018.
Gewezen adjunct-gewestsecretaris C.M. Oostende - Veurne - Diksmuide
Gewezen 1ste schepen, schepen en O.C.M.W.-voorzitter gemeente Koekelare

________

De afscheidsviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats op woensdag 24 januari 2018 om 10.30 uur
in de St.-Martinuskerk in Koekelare.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10.15 uur.
Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne
op het urnenveld van de begraafplaats van Koekelare.
U kunt Auguste een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Engelstraat 214 in Ichtegem, elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
“Heer Jezus, neem hem op in Uw eeuwig geluk!”
Rouwcentrum Geert Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Dit melden u met stil verdriet:
Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
			 André (†) Jongbloet
				
Pieter en Amber Weinberger - Jongbloet, Lukas
			 Fons en Kristine (†) Cattrysse - Jongbloet
				
Ruben en Virginie Cattrysse - Labaere, Juliette en Victor
				
Flore Cattrysse - Heino Allyn, Twan
			 Paul en Marie-Ange Jongbloet - Derammelaere
				
Antoine en Els Jongbloet - Timmerman, Maxim en Margot
			 Willy en Francyn Waeyaert - Jongbloet
				
Frederic en Vanessa Waeyaert - Decorte, Sophie en Maxim
			 Luc Jongbloet
				
Sebastiaan Jongbloet
				
Jan Jongbloet
			 Ann Jongbloet
			 Johan en Marleen (†) Jongbloet - Aneca - Sandra Vandenberghe
				
Hannes Jongbloet
Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:
			
			

André (†) en Irène (†) Dewilde - Jongbloet en familie
Jules (†) en Ivonne (†) Perdu - Jongbloet en familie

			
			
			

Helena (†) Jongbloet
André (†) en Noëlla (†) Hosten - Jongbloet en familie
Andreas (†) Jongbloet

			
			
			
			
			
			
			
			
			

Oscar (†) Bryon
Hilaire (†) en Maria (†) Vanhooren - Bryon en familie
Lucien (†) en Magdalena (†) Larock - Bryon en familie
Albert (†) Bryon en Georgette (†) Trio - Clara (†) Onraedt en familie
Maurice (†) en Martha (†) Bryon - Vanmassenhove en familie
Agnes (†) Bryon
Urbain (†) en Agnes Bryon - Lapeire en familie
Roger en Jeanne Deschuyter - Bryon en familie
George en Rolande Bryon - Crommelinck en familie

De families Jongbloet - Logghe en Bryon - Maes.
Met dank aan en waardering voor:
			 zijn huisarts,
			 de directie, alle medewerkers en vrijwilligers
			 van het woon- en zorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare.
Rouwadres:
			

Rouwcentrum Logghe, t.a.v. Fam. Auguste Jongbloet
Engelstraat 214, 8480 Ichtegem

Online condoleren kan via: www.logghe-geert.be

