Zo dapper heb je gestreden
en zo moedig heb je het aanvaard.
Rust zacht lieve Jean-Luc,
we zullen je erg missen.

†

Dankbaar voor wat hij voor ons betekende, nemen we afscheid van

de heer

Jean-Luc Dendauw
echtgenoot van mevrouw Jie Yu
Geboren te Ronse op 6 september 1960
en thuis overleden te Zottegem op 13 april 2019.

Auditor Nationale Bank van België
_
Dit melden u met diepe droefheid:
Jie Yu 									
Diana Dendauw
Elena Dendauw

					

Lucien (†) en Julienne Dendauw - De Sterke

zijn echtgenote.
zijn kinderen.

				

zijn moeder.

Daxian en Runchun Yu - Cheng						

zijn schoonouders.

Clement (†) en Ghislaine Veys - De Sterke en kinderen

zijn meter.

Jacques en Linda (†) Plaisant - Dendauw

zijn schoonbroer.

David, zijn petekind en Diana Plaisant - Rigutto, Bruno, Hugord, zijn petekind en Jimmy
zijn neven en nicht.
Roger (†) en Lucienne (†) Vanmalderghem - De Sterke en kinderen
De verwanten van de families Dendauw, De Sterke, Yu en Cheng.
Met dank aan zijn huisarts, dokters en verplegend personeel van het UZ Gent,
familie, vrienden en collega’s die hem liefde, vriendschap en geluk brachten.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie,
die zal opgedragen worden in de Sint-Martinuskerk te Opbrakel op zaterdag 20 april 2019 om 10 uur,
waarna wij de overledene begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.
De offergang geldt als rouwbetuiging.
De namis wordt opgedragen in dezelfde kerk op vrijdag 3 mei 2019 om 18.30 uur.

U kan Jean-Luc een laatste groet brengen in het funerarium Van Vijle,
Kloosterstraat 1 te Zottegem, elke dag van 17 tot 19 uur.
Rouwadres:
Van Vijle uitvaartzorg
t.a.v. familie Dendauw - Yu
Europaweg 68, 9620 Zottegem
Online rouwbetuiging: vanvijle.be

van vijle uitvaartzorg - 09 360 75 60 - vanvijle.be

