
 
André, pa, opa, pepe

Je was een man van weinig woorden
geliefd door je vrouw, kinderen,
kleinkinderen, achterkleinkinderen,
familie en vrienden.

Je verleden bestond uit werken
en een groot besef van plicht
dit bepaalde steeds weer jouw gezicht.

Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven
liefde en vriendschap,
dat is wat je altijd hebt gegeven.

Een man, oprecht,
waar je altijd op kon bouwen
jouw woorden gaven ons een grenzeloos vertrouwen.

Ik zie je handen voor mij liggen
eens zo vaardig en nu zo stil,
uit het beste hout gesneden.
Een man zoals jij kon van alles genieten.

We zeggen geen vaarwel, maar tot ziens.

 
 
 
 

Slaap zacht

je hebt het verdiend

je vocht tot aan

je laatste zucht.



Dankbaar aandenken aan

De heer

André Ruysschaert
 

weduwnaar van mevrouw Madeleine De Bruyne

geboren te Huise op 9 april 1930 en overleden te Oudenaarde op 5 juni 2021

Lid van OKRA en SAMANA, Lid van de burgerbescherming, Lid van K.W.B. 

Omwille van de huidige gezondheidsmaatregelen heeft het afscheid plaats in intieme kring 
 in de Sint-Petrus en Sint-Urbanuskerk te Huise.

André zal begraven worden in de familieconcessie op het kerkhof te Huise.

U kan André een laatste groet brengen in het funerarium D'hondt, Kruishoutemsesteenweg 1 te Zingem,
t.e.m. vrijdag 11 juni van 17 tot 19 uur.

Dit melden met diepe droefheid:

Geert en Darline Ruysschaert - De Poortere
 Dieter Ruysschaert
 Geert en Jolien Schiettecatte - Ruysschaert, Noah, Thibault & Maxime
Filip en Christelle Ruysschaert - De Wilde
 Brecht en Valerie Ruysschaert - Dhondt, Emiel & Ellie
 Hannes en Elke Ruysschaert - De Rho, Mona & Ayla 
 Jasper Ruysschaert
 Steff De Wilde
Johan en Martine Ruysschaert - Ronsse
 Dominique Ruysschaert
 Jo Ruysschaert                        

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Zijn broers, zussen, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Ruysschaert - Simoens - De Bruyne - Devriese. 

Met dank aan: de medewerkers van ’t zorghuis,
  de mensen van Familiehulp,
  Dr. Capiau, zijn huisarts,
  de dokters en het verplegend personeel van het AZ Oudenaarde.

Rouwadres: 9750 Kruisem, Kolmstraat 33
Online condoleren via www.uitvaartmetstijl.be
D'hondt | zorg voor uitvaart | Zingem | 09 384 74 11


