Jozef
Na een leven van werken en zorgen,
vreugde en vriendschap kwamen jaren van muziek en de fanfare.
Je hield van reizen naar verre landen en dichtbij.
“Wandelia” leerde je veel streken verkennen, de natuur en wandelen.
Het gaf je moed.
Het verlies van Orpha was het begin van een andere tijd.
Uwen thuis verlaten was moeilijk.
Zo is het leven, zo is ieder ding.
Na de smart rest alleen nog de herinnering.
Aan alle mensen klein en groot, van wiens vriendschap hij genoot, dank.
Lieve Jozef,
U vergeten doen we niet.

Als ik loop te dwalen
Wijs jij mij dan de weg?
Als ik niet op woorden kom,
Vul jij dan aan wat ik zeg?
Kom je dan bij me zitten,
Pak je mijn hand nog even beet?
Dan weet ik, neen, dan voel ik,
dat jij mij niet vergeet.

Jozef Siau

Paula

1936 - 2021
Rouwadres: Korte Nieuwstraat 3, 9420 Erondegem
Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

rouwatelier

Achter tranen van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering

†
Dankbaar om wat hij is geweest, treurend om zijn heengaan,
nemen we afscheid van
De heer

Jozef Siau
zoon van Hypoliet Siau (†) en Rachel Van Den Eeckhout (†)
Geboren te Erondegem op 21 maart 1936 en stilletjes van ons heengegaan
in het WZC Het Prieelshof te Oordegem op 10 mei 2021.
Door de huidige omstandigheden heeft de afscheidsplechtigheid plaatsgehad in intieme kring
op zaterdag 15 mei 2021 om 10 uur in de parochiekerk van Sint-Pietersbanden te Erondegem,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Erondegem.

Dit melden u met diepe droefheid:
Gustaaf (†) en Paula Wettinck - Siau
Orpha (†) Siau				

zijn schoonbroer en zussen

Herman en Alida Van Der Steen - Siau, kinderen en kleinkinderen
Pierre (†) en Sonja Siau - Gooskens, kinderen en kleinkinderen
Arthur en Maria Vermoesen - Stalpaert en zoon (†)
Paul en Liliane (†) Schockaert - Volkaert
Emiel en Rita Van Goethem - Temmerman, kinderen en kleinkind
Johan en Lutgarde De Turck - Van Den Eeckhout, kinderen en kleinkind
Achiel Van Den Eeckhout
Ghislain (†) Van Den Eeckhout en kinderen
Bruno en Andrea De Vos - Van Den Eeckhout en kinderen
Luc en Gerda Eeckhaudt - Van Den Eeckhout, kinderen en kleinkind
Guy en Ingrid Van Den Broecke - Van Den Eeckhout en kind
zijn neven en nichten
De families Siau en Van Den Eeckhout
Met dank aan de directie en het personeel van WZC Het Prieelshof.

