Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht.
Dapper was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Sterk wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn.

José Callens

Wij danken
zijn huisarts F. Blanckaert,
de dokters en personeel van AZ Delta,
de dienst Gezinszorg van het Sociaal Huis,
zijn thuisverpleegsters.

° 1 juni 1934

Rouwadres: Uitvaartcentrum Vandevyver, tav de familie Callens,
Oostrozebekestraat 74, 8770 Ingelmunster
Uitvaartcentrum Vandevyver, Ingelmunster, tel. 0495 31 10 36 - Druk. Vanthournout, Ingelmunster, tel. 0475 26 37 40

Omdat het leven mooi was samen met jou is het leven moeilijk zonder jou.
Omdat jij moedig en hoopvol was, willen wij het ook zijn.

Diepbedroefd melden wij u het overlijden van

José Callens
Echtgenoot van Maria De Beurme
Geboren te Ingelmunster op 1 juni 1934 en
overleden in het AZ Delta te Rumbeke op 26 maart 2021.
Lid van De Landelijke Gilde
De uitvaartdienst zal plaatsvinden in de parochiekerk van Sint-Amand,
Marktplein te Ingelmunster op zaterdag 3 april 2021 om 10.30 uur,
gevolgd door de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats van Ingelmunster.
José kan begroet worden in het funerarium Vandevyver,
Oostrozebekestraat 74 te Ingelmunster na telefonische afspraak op nr 0495 31 10 36.
U kan ook condoleren op www.uitvaartingelmunster.be

Zijn echtgenote
Maria De Beurme
Zijn kinderen en kleinkinderen
Geert en Ann Callens - Vandeweghe
Elise en Pieter-Jan
Heline
Claude en Hilde Van Daele - Callens
Mathis
Margot
Zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten
†Etienne en Leona Christiaens - Callens en familie
†Paul en †Maria-Theresia Baeckelandt - Callens en familie
†Baziel en Maria De Beurme - Bossuyt en familie
†Gilbert en †Germaine Lateur - De Beurme en familie
†André en †Paula Delobelle - De Beurme
†Jean Tuytens - †Ernest en †Esther De Smet - De Beurme en familie
Aureel en †Julia Vanden Driessche - De Beurme en familie
Zijn aanverwante families
Callens - Callens - Callens - De Beurme

† 26 maart 2021

