
 
Dit melden u:
 
Marie-Louise Wieme 

zijn echtgenote
Hilde en Filiep Vande Velde – De Stoop
An en Jan Vande Velde – Vantomme 

zijn kinderen
Daphne en Jordi Alleene – De Kimpe
Emma en Charlie Vantomme 

zijn kleinkinderen
Zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten  
van de familie Vande Velde en de familie Wieme.

 
Rouwadres:
Familie Vande Velde - Wieme, p/a D’hondt, zorg voor uitvaart
Gentstraat 82, 9700 Oudenaarde, 055 31 11 33

Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be

 

Léonard Vande Velde

°21-06-1942 - †28-05-2021 



 
Vake,

’s Avonds in het donker:
dan kijk ik naar de maan

en zie ik tussen alle sterren,
jouw sterretje staan.

Het is de allermooiste.
Hij geeft het meeste licht
en als ik heel goed kijk,

zie ik jouw gezicht.

Ik mis je hier beneden
en denk heel veel aan jou.

Zachtjes fluister ik naar boven,
dat ik zielsveel van je hou…

Liefs Moeke, Hilde en An

 
 

Liefste opa,

We kunnen het niet geloven 
dat je er niet meer bent,

 je betekende veel voor ons.
Je was een man van weinig woorden,

 maar met een groot hart.
Vol bewondering keken we naar jouw werk.

Wat jij allemaal kon...
niets was voor jou te veel.

Jij was er altijd voor iedereen met raad en daad. 
Je wilde nog zoveel doen. 

Dankjewel dat je ons zoveel leerde.
Je hield zoveel van ons en wij van jou!

We gaan je zo hard missen...

Dikke kus Daphne, Jordi

 
Met pijn in het hart nemen we afscheid van

de heer

Léonard Vande Velde
echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Wieme 

geboren te Zingem op 21 juni 1942 en onverwacht overleden te Oudenaarde op 28 mei 2021
 

Bestuurslid van wandelclub De Scheldestappers Zingem

De afscheidsdienst vindt plaats in beperkte kring. 
Léonard zal rusten in een urnekelder van de stedelijke begraafplaats  

Meulewal te Oudenaarde-Eine.
U kan Léonard een laatste groet brengen in het funerarium D’hondt,  

Gentstraat 82 te Oudenaarde, t.e.m. vrijdag 4 juni 2021 van 16 tot 19 uur.
 

Met bijzondere dank aan iedereen die Léonard met liefde, zorg en vriendschap heeft omringd. 


