Hij is de echtgenoot van:
Godelieve STORME,

Diep bedroefd om het afscheid,
Maar dankbaar voor al wat wij van hem mochten ontvangen,
melden wij u het heengaan van

De heer

André Monstrey
echtgenoot van mevrouw Godelieve STORME
geboren te Westkerke op 13 mei 1932 en overleden
in het A.Z. Damiaan te Oostende op 27 mei 2017,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.
Handelaar op rust “Self Service Marie-José” Oostende


Hij is de papa van:
Martine MONSTREY en Giuseppe PIRO,
Frank en Petra MONSTREY – NOÉ,
Hij is de bompa van:
Steven en Lien VANDECASTEELE – BAETSLÉ,
Salvatore en Stefanie ACCURSO – VANDECASTEELE,
Catharina MONSTREY,
Eduard MONSTREY,
Simon MONSTREY,
Elisabeth MONSTREY,
Helena MONSTREY,
Hij is de overgrootvader van:
Lore VANDECASTEELE,
Deelt mee in onze rouw:
de papa van Steven en Stefanie, Daniël VANDECASTEELE,
Hij is de broer, schoonbroer en nonkel van:

Er is gelegenheid om André een laatste groet te brengen in het funerarium Vanhooren,
Heyvaertlaan 10 in Gistel, elke werkdag van 16 tot 19 uur.

Valère en Lucienne † MONSTREY – BROUCKMEERSCH en familie,
Michel en Godelieve MONSTREY – PEENE en familie,

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatsvinden
in de St.- Audomaruskerk te WESTKERKE op ZATERDAG 3 JUNI 2017 om 11.45 uur
gevolgd door de crematie in de “Blauwe Toren” te Brugge waarna bijzetting
op de begraafplaats van Westkerke.

Eugene en Yvonne CASTELEIN – STORME en familie,
Henri en Arlette † STORME – VANDYCK en familie,
Julien † en Jeanine STORME – PAEPE en familie,
Daniël en Carmen STORME – DUFAIT en familie,
Marcel en Christiane RIETMAECKER – STORME en familie,

Bijeenkomst aan de kerk.
Gelegenheid tot begroeten na de kerkdienst.
U kunt online condoleren op www.vanhooren-ceremonies.be
Bloemen, noch kransen, indien u het wenst kunt u een storting doen aan het
Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek op rek. nr. BE05-73400-642-8075

Hij is verwant aan:
de families MONSTREY – DELANGHE en STORME – DECLERCK.
Met dank en waardering aan:
zijn huisdokter, Dr. K. Hoet,
Lieve Casier die hem zeer toegewijd is,
Jef Lahaye,
zijn thuisverpleging,
zijn kinesist,
de dokters en het voltallig personeel van het A.Z. Damiaan te Oostende.
Uitvaartverzorging Vanhooren Gistel – tel. 059/ 27 82 96 – fax 059/ 27 52 31

