
André heeft voor altijd een speciaal plaatsje in het hart van:  

  

zijn echtgenote:  

 Georgette Vandendriessche 

 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 Johny en Rita Ghyselen - Bruneel 

  Sabine en Peter Ghyselen - Deman 

   Geike, Seppe 

  Tom en Liesbeth Ghyselen - Gesquiere 

   Enora, Daan 

 

 Daisy en Marc Ghyselen - Gilles 

  Karen en Ward Gilles - Kimpe 

  Fien en Darwyn Gilles - Breulemans 

 

zijn broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten: 

 Roger en Denise Ghyselen - Supply en familie 

 Robert
†
 en Maria

†
  Ghyselen - Desmet en familie 

 Raphaël en Agnes Ghyselen - Deceuninck en familie 

 

 Julia en Georges
†  Vandendriessche - Smagghe en familie 

 Georges Vandendriessche en familie 

 Daniël en Maria Vandendriessche - Samyn en familie 

 

zijn petekinderen: 

 Chris Ghyselen 

 Nancy Ghyselen 

 

De families Ghyselen - Dubaere en Vandendriessche - Blanckaert 

 
Veel dankbaarheid en respect gaan uit naar: 

 zijn huisarts, thuisverpleging, kinesitherapeut en familiezorg   

 voor hun  betrokkenheid en liefdevolle zorgen.  

   

Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via:  

 www.rouwcenter-jonckheere.be                

 

Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw 
Ik heb genoten van die jaren met jou 

Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan 
Maar ik zal je missen bij het verder gaan 

 
 

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles  

wat hij voor ons heeft betekend, nemen wij afscheid van 

 
 

De heer  

 

André Ghyselen 
 

echtgenoot van mevrouw Georgette Vandendriessche  

  

geboren in Langemark op 27 maart 1929 en 

overleden in Roeselare op 29 augustus 2019,  

gesterkt door het sacrament van de zieken. 

 

 

 

Lid van samana en tal van verenigingen 

  

 

 

De nieuwe stilte is geen leegte maar een ruimte vol warme herinneringen.    

Dankbaar voor het voorbije zal het moment van loslaten  

in intieme kring plaatsvinden.  

 

 

 

 

  

Voor een stil moment bij André  bent u welkom in   

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy, Hooyaardstraat 23a in Langemark,   

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur,  

zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten.  


