Te jong en volop in het leven,
mocht jij je dromen niet meer beleven.
Jouw kracht, liefde en glimlach op je gezicht,
blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.

We nemen afscheid van

Echtgenoot van: Lieve Van Bosbeke

Jan Van den Bossche

Vake van:
		

Leen en Frédéric
Pieter en Elke ♥

Zoon van:

Jan (†) en Germaine (†) Van den Bossche - Broothaerts

Echtgenoot van Lieve Van Bosbeke

Geboren te Merchtem op 9 februari 1962 en
overleden in het OLV-ziekenhuis te Aalst op 11 oktober 2022.

Samen willen we terugdenken aan de mooie momenten uit het
leven van Jan op zaterdag 22 oktober 2022 om 11.30 uur
in aula ‘De Vlinder’, Acacialaan 10 te Dendermonde,
waarna de asurn thuis een waardige plaats zal krijgen.
Samenkomst en begroeting aan de asurn vanaf 11.15 uur.

Schoonzoon van: Joseph en Fabienne (†) Van Bosbeke - De Blander
		
Delen mee in hun verlies:		
zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten		
						
De families Van den Bossche, Van Bosbeke, Broothaerts en De Blander.

Een woord van dank aan:
Het personeel van afdeling ‘Rozenbloesem’, waar hij zeer graag gezien was.
‘Gewoon Leven’ en ‘De Companjong’, voor de mooie momenten met zijn lotgenoten.
‘Familiegroep Jongdementie Londerzeel’, voor hun onvoorwaardelijke steun.
Joris, zijn allerbeste vriend.

U kan Jan een laatste groet brengen in het Rouwcentrum
René Van Damme, Kasteelstraat 54 te Buggenhout
op dinsdag 18 oktober tussen 19 en 19.30 uur.
Liever geen bloemen of kransen.
Wie wenst zijn sympathie te betuigen kan vrijblijvend een gift schenken
aan ‘De Companjong’ op het rekeningnummer BE66 7360 3726 5343
of ‘Gewoon Leven ‘ op het rekeningnummer BE59 5230 8101 9226

Correspondentieadres: Familie Van den Bossche - Van Bosbeke
P/a Rouwcentrum René Van Damme, Kasteelstraat 54 - 9255 Buggenhout
of online condoleren via: www.rouwcentrumvandamme.be
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