
Met tonnen liefde, heb je onze harten gevuld...
Je leerde ons fietsen maken, gaten boren, 
tuinieren en zoveel meer. 
Dat met veel geduld en wilskracht alles kan...
Ook terug maken wat kapot was... 
Maar bovenal toonde je hoe ’respect hebben’ 
diende te worden ingevuld. 
Voor al�jd onze grootste held. 

Lieve pa, papa, pépé,

97 jaar, een mooie geschiedenis. Tot voor kort geloofde je nog in een vervolg. 

Je droomde om 100 te worden en ons hierbij blijvend te animeren 
met je verhalen over je belevenissen in Berlijn �jdens de 2e WO. 

Met grappen en grimassen verborg je steeds de lichamelijke klachten 
en met duidelijke pretoogjes liet je aan iedereen zien hoe lenig je nog was. 

Bij elk bezoek gaf je iets mee: een koekje, een stukje chocolade, een foto,... 
je verzon een nieuw raadsel of woordspeling. Zelfs op je laatste dag bezat je die kracht.
 
Omringd door je kinderen, kleinkinderen ben je gelukkig niet alleen maar in rust heengegaan.

Je bent in ons hart, je blij� in ons hart, je leven stopt hierbij voor ons niet. 

de heer

Jozef Van Mele 

weduwnaar van mevrouw Madeleine De Kimpe (†)

geboren te Sint‐Pauwels op 9 november 1922
en overleden te Melsele op 7 mei 2020.

Dankbaar voor zijn leven, voor de liefde en vriendschap die hij ons gaf
is van ons heengegaan

Dit melden u met droefheid :

Kristien Van Mele
Wim en Martine Bracke ‐ Van Mele
Koen en Ann De Wit ‐ Van Mele                                   zijn kinderen,

Robin en Stefanie Van Hoyweghen
 Matheo en Maxime
Frederik Van Hoyweghen en Maggelien
 Marie
Sophie Bracke
Evelien Bracke en Leticia
Sterre De Wit en Mohcine
Aster De Wit en Jérôme                        zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families : Van Mele, De Kimpe, De Maesschalck en Van Raemdonck.

Met dank aan zijn huisarts dr. L. Van Esbroeck en 
het personeel van het WZC Briels te Melsele voor de goede zorgen.
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Door de huidige coronamaatregelen zal de uitvaartplechtigheid in 
de kerk van de H. Paulus te Sint‐Pauwels plaatsvinden in intieme kring, 

gevolgd door de bijzetting van de asurne op de gemeentelijke begraafplaats. 

Rouwadres: Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. Jozef Van Mele ‐ Zandstraat 176, 9170 Sint‐Pauwels 
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