
De grenzeloze liefde,
die hij naar ons heeft uitgestraald,
wordt nu in eindeloze herinnering vertaald.

Omgeven door onze liefde
is van ons heengegaan

De heer

André Beddeleem 
weduwnaar van mevrouw Michella Buseyne
echtgenoot van mevrouw Annemie Delhaye

° Watou, 12.11.1938 - † Ieper, 29.07.2021

Samen met familie en vrienden nodigen wij u vriendelijk uit tot de afscheidsviering die zal 
plaatshebben in de Sint-Eligiuskerk te Westouter op donderdag 5 augustus 2021 om 10.30 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Reningelst.

Omwille van de corona-maatregelen kunnen we maximaal 120 mensen 
verwelkomen op de uitvaartdienst. Van zodra dat aantal bereikt is kan er 
helaas niemand meer toegelaten worden in de kerk.

Volgens de uitdrukkelijke wens van André vragen we om geen bloemen of gedenkstenen te schenken.

U kunt André een laatste groet brengen in het Funerarium Demuys, 
Duinkerkestraat 143 te Poperinge.
Bezoekuren Funerarium: elke werkdag van 14.30 uur tot 19 uur, 
op zaterdag van 14.30 uur tot 18 uur, niet op zon- en feestdagen.

Online condoleren kan via www.demuys.be.

Zijn echtgenote :
 
 Annemie Delhaye

Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 
 Rik en Inge Beddeleem - Slabbinck
  Tom,
  Ilke en Florian, Juul
  Ellen en Jordi, 
 Jan en Mariella Liessens - Beddeleem
  Annelien en Erik, August, Wilma
  Simon en Elien
 † Gino Beddeleem

Zijn stiefkinderen en hun kinderen
 
 Ambroos en Barbara Rassalle - Dever
  Ikèr, Elvira, Alizée, Fiona
 Bert en Kim Rassalle - Depoorter
  Fabian, Friedl
 Tim en Liesbeth Pannecoucque - Rassalle
  Renée, Juliette, Camille

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
 
 † Robert en † Maria Beddeleem - Persoon en familie
 † Michel en Judith Beddeleem - Beddeleem en familie
 † Willy en † Agnes Debeuf - Beddeleem - Paula Derycke en familie
 Paul en Paula Beddeleem - Deroo en familie
 † Ferdinand en Maria Beddeleem - Nouwynck en familie
 † Gerard en Francine Beddeleem - Lacante en familie
 
 Michel en Agnes Buseyne - Vermeersch en familie
 
 Jef en Lena Delhaye - Metsu en familie
 Paul Delhaye
 Geert en Lieve Debergh - Delhaye en familie

 
De families Beddeleem - Verhaeghe en Buseyne - Vermeersch

Met dank voor de goede zorgen aan:
 het thuisverpleegteam van Marie-Paule Jengember
 de dokters en het personeel van het Jan Yperman Ziekenhuis
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