
Je strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.  
Verbazingwekkend krachtig. 't Is op. Zo is het goed. 

 

 

Hij blijft voor altijd verder leven in het hart van: 

 

Zijn lieve echtgenote :  

 Laura Tierssoone 

 

Zijn kinderen: 

 Jan en Carmen Blomme - Noyelle 

 

Zijn kleinkinderen:  

 Maxime en Charlotte Huyghe - Blomme 

 Alexander en Valentine Blomme - Vandenbogaerde 

 

Delen mee in dit verdriet :  

 zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,  

 de families Blomme - Samaey, Tierssoone - Strubbe en  

  Vanhoutte - Verstraete. 

 

Veel dankbaarheid en respect gaan uit naar:  

 zijn huisarts Dr. Wyseur,   

 zijn thuisverpleging Ilse, Ivan en Sophie, 

 zijn buren en vrienden die hem met een groot en warm  

  hart hebben gesteund en bezocht. 

 

Rouwadres:   

 De familie André Blomme 

 p/a Hooyaardstraat 23a, 8920 Langemark 

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy - Langemark - 057 48 89 01 

We staan niet altijd stil 
bij het woord “samen” 

Maar het is een groot gemis 
als “samen” uit je leven is 

 
We nemen afscheid van een zorgzame echtgenoot,  

vader, een liefdevolle opa of een goeie vriend  
 

de heer 
  

echtgenoot van mevrouw Laura Tierssoone 
 

Hij werd geboren in Roksem op 6 juni 1929 en is  
omringd door de liefde van zijn gezin rustig ingeslapen  

in Langemark op maandag 19 november 2018. 

 
Lid van “Oud renners” West-Vlaanderen 

Lid van Okra 

 
De plechtige rouwdienst, waartoe u vriendelijk wordt  
uitgenodigd, zal plaatshebben in de Sint-Pauluskerk in  
Langemark op zaterdag 24 november 2018 om 10 uur. 

 
U wordt de mogelijkheid geboden uw medeleven  

te betuigen aan de familie na de dienst 
 

Na de crematie zullen we de urne plaatsen in het  
urnenveld op de begraafplaats in Langemark. 

 
Voor een stil moment bij André bent u welkom in  

Rouwcenter Jonckheere Bart & Katy,  
Hooyaardstraat 23a in Langemark,  

van maandag t.e.m. vrijdag van 15 tot 19 uur,  
zaterdag van 15 tot 17 uur, zondag gesloten. 

 
Uw rouwbetuiging kan u ook overbrengen via:  

www.begrafenissen-jonckheere.be 


