Ik ben zo moe na deze lange reis.
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik liefhad.

Hij is de vader, pepe van:

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
melden wij u het overlijden van

de heer

André Ampe
weduwnaar van mevrouw Maria Theunynck († 2009)
Hij is geboren in Handzame op 13 mei 1926 en is godvruchtig
van ons heengegaan in Roeselare op 20 september 2019,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
Lid van OKRA, Handzame
_________

Johny en Sonja Ampe - Depoortere
		
David Ampe
Patrick en Jenny † Vierstraete - Ampe
		
Samuel en Anneleen Grare - Vierstraete, Sacha
		
Brecht en Julie Vierstraete - Reynaert
Karien † Ampe
Hij is de broer, schoonbroer, oom van:
Frans † en Germaine † Mergaert - Ampe en familie
Aureel † en Maria † Vuylsteke - Ampe en familie
Charles † en Godelieve † Devogel - Ampe en familie
André † en Ivonne † Decoodt - Ampe en familie
Charles † en Paula † Knops - Ampe en familie
Hector † en Yvonne † Perneel - Theunynck en familie
Maurice † Theunynck
Marcel † Theunynck
De families Ampe - Vanneste en Theunynck - Gesquière.

De plechtige uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 27 september 2019 om 10 uur
in de St.-Hadrianuskerk in Handzame,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Handzame.
De offerande wordt aanzien als rouwbetuiging.
U kunt André een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Amersveldestraat 10 in Kortemark, elke weekdag van 16 tot 19 uur.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Kortemark - 051 57 03 03

De familie dankt:
zijn huisarts dr. N. Casteleyn
zijn thuisverpleging Mieke Hosten en team
de dokters en het personeel van het AZ Delta, dienst nierdialyse, Roeselare
het personeel van het WZC “De Groene Verte” Merkem.

Rouwadres:
		
		
		

Rouwcentrum G. Logghe
t.a.v. familie André Ampe
Amersveldestraat 10
8610 Kortemark

		

