


“Sterven is verhuizen van de ene wereld 
naar het hart van de mensen die van je houden.

Daar leef je verder.”

Diep bedroefd nemen wij afscheid van 

De Heer

André Sinnesael
Weduwnaar van mevrouw Maria Depestel

Geboren te Koekelare op 26 januari 1936
en overleden te Torhout op 14 juni 2020

De afscheidsdienst heeft plaats op maandag 22 juni 2020 om 10.30 uur in de 
Aula van     Rouwleiding Koekelare, Oostmeetstraat 86, 8680 Koekelare

Er is de mogelijkheid tot een laatste groet aan André in het uitvaartcentrum     Rouwleiding Koekelare, 
Oostmeetstraat 86, 8680 Koekelare, 051/81 60 81

Rouwadressen  
Sterrestraat 58, 8680 Koekelare
Veldstraat 33, 8680 Koekelare

Hij is de papa en pépé van

Marina Sinnesael en Etienne Proot (†)
Els en Jurgen Proot - Vanoverbeke, Julie en Jana

Hij is de pluspapa van

Josette (†), Rosa, Willy, Wilfried, Marleen, Christiana, Patrick en Rita (†) en hun familie

De families Sinnesael - Serpieters en Depestel - Casteleyn

Met dank aan
zijn huisarts
thuisverpleging de Zorgschakel
WZC Blijvelde Kortemark en dagverzorging de Creke

Rouwleiding Koekelare 051 81 60 81 - Rouwdruk Devriendt Printing Koekelare



Papa,

Ik ga nu verder zonder jou.
Moeilijk wordt het zeker, en wennen zal het nooit.
Maar altijd zal ik met liefde en bewondering aan jou denken. 
We hebben veel lief en leed doorstaan,
Dankzij jou kon ik dat allemaal aan.
Tot ziens, ik zie je graag. Marina

Pépé,

Je was voor ons heel speciaal en bijzonder.
Daarom deze woorden uit het diepste van ons hart. 
Dank om wie je was, je vreugdevolle lach.
We gaan je missen, elk uur en elke dag.  Els en Jurgen

Pépé,

Rust nu maar uit
Je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat  is het zwaar
om van jou te moeten scheiden.  Julie en Jana

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming


