“Nooit vragen, nooit klagen,
zijn pijn in stilte dragen,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons
tot het laatste gezocht.”

Hij is de echtgenoot van:
Godelieve Deigers

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

de heer André Cappelle
echtgenoot van mevrouw Godelieve Deigers
Hij is geboren in Moorslede op 19 juli 1938 en is rustig
van ons heengegaan in Roeselare op 18 november 2021,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
Lid van Samana Dadizele
_______

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op donderdag 25 november 2021
om 10 uur in de St.-Martinuskerk in Moorslede.
(mondmasker verplicht)

Na de crematie volgt de bijzetting van de urne
in een urnengrafkelder op de begraafplaats van Klerken.
U kunt André een groet brengen in het rouwcentrum Logghe,
Esenstraat 64A in Zarren, elke weekdag van 16 tot 19 uur,
zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag gesloten.
Online condoleren: www.logghe-geert.be
Rouwcentrum Logghe, Zarren - 051 57 03 03

Hij is de vader, groot- en overgrootvader van:
Danny en Gerda Cappelle - Lievens
		
Daevid en Jolien Covemaeker - Cappelle
			 Marie en Leonie
		
Jeroen Cappelle
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:
Remi † en Andrea † Vandeputte - Cappelle en familie
Michel † Cappelle
Aimé † en Denise Cappelle - Demeyere en familie
Gerard en Elza Cappelle - Ghekiere en familie
Gabriël † en Rosette Cappelle - Vermeulen en familie
Simonne Cappelle, Zuster Lutgarde
Maurice † Deigers
André † en Agnes † Deigers - Popelier
						
- Jerome † Tandt en familie
André † en Jeanne † Debuf - Deigers
						
- André † Decoster en familie
Robert † en Simonne Vandenabeele - Deigers
						
- Gilbert † Durnez en familie
Maurits † en Rosa † Werbrouck - Deigers en familie
Omer † en Maria † Delzeyne - Deigers en familie
Hij is verwant aan de families
Cappelle - Demedts en Deigers - Demeyer
De familie dankt voor de goede zorgen:
zijn huisarts dr. J. Coryn,
zijn thuisverpleging Nathalie Samyn en team,
het personeel van het RVT Maria’s Rustoord Dadizele,
de dokters en personeel van de dienst
Intensieve Zorgen 1 en 2 van AZ Delta campus Rumbeke.

