
Dankbaar willen wij in ons hart bewaren
het leven en de liefde van

August Vander Vekens
 Echtgenoot van Julienne De Strooper

Geboren te Dendermonde op 29 februari 1940
en er overleden op 26 mei 2021.

De afscheidsplechtigheid aan de asurne 
zal plaatsvinden in beperkte familiekring.

U kan een laatste groet brengen in het funerarium
van begrafenissen Van Cleemput-Hoogewys, 
op dinsdag 1 juni 2021 van 18u30 tot 19u00.

Echtgenoot van 
       Julienne De Strooper

Papa van
       Ann en Bart Vander Vekens - Van Cauwenberg

Trotse opa van
       Kaatje en Kristof Van Cauwenberg - Van der Meulen
       Sander en Zani Van Cauwenberg - Vermeiren

Delen mee in het verdriet
       zijn zus, schoonbroer, neven en nichten

Rouwadressen
 Huivelde 131, 9240 Zele
 Bakkerstraat 44, 9240 Zele

Begrafenissen Van Cleemput, Kouterstraat 151 Zele
Rouwbetuiging: www.begrafenissen-vancleemput.be

August Vander Vekens
1940 - 2021

Geen escapades

  Genietend van wat je had

Geen overtollige woorden

  Genietend van de aanwezigheid

Geen reden nodig om ...

  Gewoon te genieten van elkaar

En wij genieten na,

dat jij onze opa bent

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
    Oma’ken

Liefste Papa, Opa,
hand in hand reisde je met oma rond, overal waren jullie 
samen.
Je was zorgzaam en attent met oog voor detail.
Niks wou en kon jij je kindjes ontzeggen. 
Van een lekkere taart tot een zorgeloze tijd aan zee.
Je gaf ons alles wat ons hartje verlangde.
Onze fierste en trotste supporter. 
Je hebt dapper gevochten, gestreden.
Liefdevolle herinneringen dwarrelen door onze gedachten 
en landen eeuwig in ons hart.
We gaan je missen.

Ann & Bart
Kaatje & Kristof, Sander & Zani

Ik neem afscheid met het stralen van het avondrood 
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