
 

Intens verdriet om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn,
innig dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.
Liefde is loslaten en de diepe pijn ervaren.

De heer 

 Jean-Pierre Callens
echtgenoot van mevrouw Brigitte Bouckaert

 
geboren te Elsegem op 17 maart 1954 en thuis, omringd door zijn dierbaren,  

overleden op 11  augustus 2020, gesterkt door de ziekenzalving.

 
Gewezen merkverdeler Saab

    
 
 
 

We hadden u graag uitgenodigd om samen afscheid te nemen van Jean-Pierre 

in de O.-L.-Vrouwekerk van Pamele te Oudenaarde 

maar de huidige gezondheidsmaatregelen laten dit spijtig genoeg niet toe. 

Wij nemen daarom afscheid in beperkte familiekring.  

 

Jean-Pierre zal bijgezet worden in de familiegrafkelder  

op de stedelijke begraafplaats Meulewal te Oudenaarde - Eine, perk 18.

 

U kunt hem een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt, 

Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

op woensdag 12/8, donderdag 13/8 en vrijdag 14/8 van 16 tot 19 uur,  

op zaterdag 15/8 en zondag 16/8 van 11 tot 12 uur. 
 
 

Online kan u uw medeleven betuigen via www.uitvaartmetstijl.be 

 
 
 
 
 
Dit melden u diepbedroefd:

 
Brigitte Bouckaert

zijn echtgenote
 
Philip en Mariska Stevenaert - Callens 
Narcis en Nathalie Callens - Cousaert
 Camille en Gaëlle
Brigitta Callens
Esther Callens
 Leonie en Viktor

zijn kinderen en kleinkinderen
 
Dirk en Jeanine Lagae - Callens
Johnny † en Christine Dufour - Callens
Dirk en Chantal Callens - Vandefonteyne en kinderen
Paul en Katrien Darragas - Callens en kinderen
Karel en Annelies Callens - Roobrouck en kinderen
Roos Bouckaert † en kinderen
Paula Bouckaert en kinderen
Jean en Nicole Labis - Bouckaert en kinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
 

 
Met bijzondere dank aan de dokters en het verplegend personeel  
en aan allen die hem met zoveel vriendschap, liefde en steun omringd hebben.

 
 
Rouwadres:
Familie Callens - Bouckaert
p/a D’hondt - zorg voor uitvaart
Gentstraat 82 - 9700 Oudenaarde - 055 31 11 33


