
Te jong en volop mocht jij je dromen niet meer beleven.

Je werklust, liefde en glimlach op je gezicht,

blijven voor altijd in ons geheugen gegrift

de heer

André Schedin

echtgenoot van mevrouw Rosanne Roose

André werd geboren te Kortrijk op 17 oktober 1947

en is plots thuis overleden te Bavikhove op 23 september 2020.

Lid van de kaartersclub “De Gildemanillers”

Lid van de WTC “De Schildpadden”

Gewezen voorzitter van NEOS

André blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote: 

   Rosanne ROOSE

Zijn kinderen en zijn oogappeltjes:

   Arne en Sofie VANDERVENNET-SCHEDIN

	 Dries, Wout en Stan

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

   Jozef  (†) SCHEDIN

   Rafael en Ivette SCHEDIN-ADAM en familie

   Bernard en Magda POTTIE-SCHEDIN en familie

   Carlo en Marie Rose VANDENBROUCKE-SCHEDIN en familie

   Frans en Christiane SCHEDIN-DERUYCK en familie

   Johan en Rita SCHEDIN-ALLEGAERT en familie

   Ignace en Nicole BALCAEN-ROOSE 

   Freddy (†) en Marie-Christine VANRUYMBEKE-ROOSE en familie

Delen mee in dit verdriet de families:

   SCHEDIN, TUTTENS, ROOSE en VANDENHENDE

Een speciaal woord van oprechte dank aan allen die André met liefdevolle en toegewijde zorgen hebben omringd.

Rouwadres:

M. Bossuytstraat 18, 8531 Bavikhove

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van André tijdens de uitvaartplechtigheid 
die plaatsvindt in de aula van crematorium “Uitzicht”, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk

op dinsdag 29 september 2020 om 11.30 uur.

Wij komen samen vanaf  11.15 uur.

De asurn van André zal een plaats krijgen in zijn geliefde omgeving.

GEEN BLOEMEN EN KRANSEN.

Begrafenissen Vanwynsberghe Wim - Kuurne 056/71 63 23 

Voor een stil moment bij André bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe

St.-Michielsweg 11 te Kuurne iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur,

zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur, zondag gesloten..



De heer

André Schedin
° 17 oktober 1947- † 23 september 2020
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