
 
De geest des Heren is op Mij, 

daarom heeft Hij mij gezalfd; 

Hij heeft Mij gezonden, om aan armen 

het evangelie te verkondigen, 

om te genezen, die gebroken zijn van hart. 

 

 
Na een lang en vruchtbaar leven van toewijding 

aan zijn medemensen en zijn congregatie is van ons heengegaan 

 

Pater (Gustaaf) Herman Van de Sande 
Assumptionist 

 
Geboren te Mechelen op 18 juli 1934. 

Hij verbond zich aan de Assumptiegemeenschap 

op 29 september 1956 te Taintegnies. 

 

Hij werd priester gewijd te Leuven op 10 februari 1963. 

Was leraar aan het Sint-Theresiacollege 

Pastoor en ere-pastoor van Ramsdonk 

Onderpastoor en pastoor van Kapelle-op-den-Bos 

Aalmoezenier in het woonzorgcentrum Akapella 

 

Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij overleden 

in het woonzorgcentrum Akapella 

te Kapelle-op-den-Bos op vrijdag 8 november 2019. 

 

  

De uitvaartviering, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 

zal op zijn wens plaatshebben in de parochiekerk Sint-Lambertus  

te Muizen-Dorp op zaterdag 16 november 2019 om 10.30 uur, 

gevolgd door de crematie. 

 

De bijzetting in de familiekelder zal plaatshebben 

op de begraafplaats te Muizen, in intieme familiekring. 

 

Samenkomst en laatste groet in de rouwkapel 

van de kerk vanaf 10 uur. 

 

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Sonja De Wit, 

Mechelseweg 223 te Kapelle-op-den-Bos, 

vrijdag 15 november 2019 tussen 19 uur en 20 uur. 

 

Wij willen hem bijzonder gedenken tijdens de eucharistie 

op zaterdag 21 december 2019 om 17.30 uur  

in de parochiekerk Sint-Niklaas te Kapelle-op-den-Bos 

en op zondag 22 december 2019 om 9.30 uur 

in de parochiekerk Sint-Martinus te Ramsdonk. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit melden u: 

 

Pater Provinciaal Benoit Bigard 

 zijn confraters van de Vlaamse gemeenschap 

 

Alfons en Maria Van Dromme - Van de Sande 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Etienne Massart (†) en Godelieve Van de Sande 

 kinderen en kleinkinderen  

Julien Massart en Rosa Van de Sande (†) 

 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind 

Louis Van de Sande (†) en Martine De Petter 

 kinderen en kleinkinderen 

Frans en Jozefa Schroons - Van de Sande 

 kinderen en kleinkinderen 

Jozef Van de Sande (†) en Maria De Boeck 

 kinderen en kleinkinderen 

Paul en Hilde Van de Sande - Van Cauwenbergh 

 kinderen en kleinkinderen 

Luc en Irma Van de Sande - Van Schaftingen 

 kinderen en kleinkinderen 

 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 

 neven en nichten 

 

De families Van de Sande en Van Looy. 

 
Met dank aan dr. Leen Smits, de thuisverpleegsters Anne De Ridder en 

Nancy Van Lint, de directie, het verplegend en verzorgend personeel, 

vrijwilligers van het woonzorgcentrum Akapella, de naaste buren  

van de Marktstraat voor de goede zorgen. 

 

Rouwadres 

  PP. Assumptionisten, Halvestraat 14, 3000 Leuven 

Rouwbetuiging Familie Van de Sande 

 p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos 

Online condoleren 

 www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be 
         

_________________________________________________________________ 
Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Mechelen-Hombeek - Tel. 015 20.40.45 


