
Als een vogel in de wind
ben je je eigen weg gegaan.

Als een vogel op het nest
heb je je gezin beschermd.

Als een vogel die zaad morst
zo liet je iedereen meedelen.

Als een jonge vogel
zo breekbaar was je.

Je was geen vogel in een kooi
zo hield je van het leven.

Als een vogel in de wind
ben je van ons weggevlogen.



Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in een stralende zon,
hoe ik was , toen ik nog alles kon.

Met deze woorden nemen wij afscheid van

De heer

André Sioen
echtgenoot van mevrouw Gilberta Pitellioen (†2014)

Dankbaar om zijn leven dat hij op 12 augustus 1932 ontving,
schonk hij zichzelf terug te Roeselare op zaterdag 28 april 2018

aan zijn Vader en Schepper. 

We willen onze dankbaarheid uitdrukken voor alles wat André ons geschonken en 
bijgebracht heeft, tijdens de uitvaartdienst die zal plaatsvinden  

op vrijdag 4 mei 2018 om 11 uur in de aula van Uitvaartzorg Commeyne,  
Westlaan 202, Roeselare.

Daarna wordt hij te ruste gelegd, in de familiegrafkelder, 
op de oude stedelijke begraafplaats, Blekerijstraat.

Rouwbetuiging na de dienst.

Er is gelegenheid André een laatste groet te brengen in het funerarium Commeyne,  
Westlaan 202 te Roeselare, elke dag van 15 tot 19 uur, gesloten op dinsdag 1 mei.

online rouwregister op www.commeyne.be

Vader en grootvader van:

 Philippe en Vera Sioen – Van Ooteghem

  Matthijs Sioen en Martijn Jaspers 

Broer, schoonbroer en nonkel van:
 De heer en mevrouw, Roger en Denise Sioen – Lycke

  en familie

 De heer en mevrouw, Etienne en Marie-Jeanne Pitellioen – Geldof

  en familie

Verwant aan de families:
 Sioen – Debeuckelaere  en Pitellioen – Loonis.

Een bijzonder woord van dank aan:  
 zijn huisarts,  
 de directie en het personeel van WZC De Zilverberg en Familiezorg.

Rouwadres:
 Aan de familie van André Sioen 
 p.a. Uitvaartzorg Commeyne
 Westlaan 202 - 8800 Roeselare


