André Bourgois d.c.
1938 - 2021

Diepbedroefd, maar dankbaar om wat hij voor ons betekende,
nemen wij afscheid van

André Bourgois d.c.
Doctor of Chiropractic

geboren te Avelgem op 6 januari 1938
en rustig heengegaan te Kortrijk, omringd door zijn geliefden,
op 4 november 2021.
____

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgehad.
De familie dankt u voor uw blijken van steun en medeleven hen betoond
bij het overlijden van hun geliefde echtgenoot, vader en grootvader.

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
Rouwbetuigingen:
Familie BOURGOIS - DECLERCQ
p/a Begrafenissen Geers, Vlaanderenkaai 22, 8500 Kortrijk

Digitaal condoleren: www.begrafenissengeers.be

Pappie,
Je was een waardevolle echtgenoot,
een goede, liefdevolle vader.
Met je helende handen heb je
enorm veel mensen geholpen.
We zijn dankbaar voor wie je was
en wie je nog steeds bent in ons hart.
In je zoektocht naar de waarheid
maakte je ons bewust dat er meer is dan de materie
en dat de schoonheid van het leven,
de waarheid, in onszelf aanwezig is.
Je leven was een uitdrukking van die diepere wijsheid.
Je was een mooie man, van binnen en van buiten.

“I love you”
Huguette

Dit melden u:

Huguette DECLERCQ

zijn echtgenote

Baldwyn en Lauren BOURGOIS - SHOFER
Amélie, Julien, Emile en Célestine BOURGOIS
Annabel BOURGOIS
Appoline, Aaron, Elias en Joséphine DEWULF
Alexandra BOURGOIS
Maurice en Valentine VANHOLLEBEKE
Anne-Aymone BOURGOIS
Eduard en Rémi DECOCK

zijn kinderen en kleinkinderen

† Paul en Rosa BOURGOIS - BOELS en familie
Cecile BOURGOIS en familie
Piet en Bernadette BOURGOIS - VERMEIRE en familie
† Paul en Godelieve DELBEKE - BOURGOIS en familie
Viktor en Anne WALDISPÜHL - BOURGOIS en familie
Frans en Sonia BOURGOIS - VAN HOOREBEKE en familie
Daniel en Hélène MAES - BOURGOIS en familie
Philippe en Frieda BOURGOIS - GEERAERTS en familie
† Danny en Margaretha GODDAER - DECLERCQ en familie
Willy en Josée DECLERCQ - ROOSEBOOM en familie
Philippe en Gudrun DECLERCQ - LOUAGE en familie

zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
BEGR. GEERS

