
Als vader sterft, 
verdwijnt de boom
waarin je klimmen kon
als kind
om naar de verte
van je eigen horizon
te speuren.
Zijn wijde kruin, 
schaduw geworden
van een zwijgend weten,
was wijkplaats
waar een ogenblik volstond
om weer tot in de wortels
van je ziel
gewaar te worden:
dit is mijn aarde, mijn geboortegrond.           
 
-Kris Gelaude-

Met dank aan:
Dr. Chantal Depauw, zijn huisarts,

de dokters en het verplegend personeel van het AZ Glorieux te Ronse,
Wendy, zijn thuisverpleegster.

Rouwcorrespondentie:
Familie Verloo - Bostijn

p/a D'hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be



Met droefheid, maar dankbaar voor wat hij voor ons betekende,  
nemen we afscheid van

De heer

Leon Verloo
echtgenoot van mevrouw Andrea Bostijn

geboren te Nederename op 23 januari 1937 en overleden te Ronse op 10 januari 2021, 
gesterkt door de ziekenzalving. 

 
Door de huidige gezondheidsmaatregelen heeft de uitvaartliturgie plaats  

in intieme familiekring op vrijdag 15 januari 2021 om 10 uur.
U kan de dienst via livestream volgen op de website van Uitvaartzorg D’hondt:  

www.uitvaartmetstijl.be, 10 min. voor aanvang klikt u op het vak livestream.
 

De urne van Leon zal begraven worden op het urneveld van de stedelijke 
begraafplaats Meulewal te Oudenaarde-Eine.

U kan Leon een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt,  
Gentstraat 82 te Oudenaarde,  

op weekdagen tot en met donderdag 14/1 van 16 tot 19 uur.

 
Andrea Bostijn

zijn echtgenote

Johan en Anne Verloo - Versmessen
 Elke Verloo en Ludwig Mathijs
  Thiebe en Benthe
 Inne Verloo en Tom Blockeel
  Ciel en Eli

Paul † en Ann Verloo - De Potter
 Dieuwertje Verloo en Stijn D'Haese
  Lonneke en Joppe
 Noortje Verloo en Karel Decuypere
  Mories en Jeroom
 Jasper Verloo en Celine Meerpoel

Leen en Henny Verloo - Degroote
 Britt Degroote
 Nona Degroote

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen in de rouw:
zijn zus Jeannine,
de neven en nichten van de families Verloo - Waege & Bostijn - Vande Putte. 


