
Want als je gaat

Dan vieren we jou

Dan missen we jou

Dan herinneren we jou

In alles wie jij bent

Want als je gaat

Dan koesteren we jou

Dan houden we jou

Dan danken we jou

Dat we jou hebben gekend.



Dankbaar voor alles wat hij voor velen heeft betekend
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve vriend

 Johan Van Landeghem
Echtgenoot van Myriam De Schuyter

° 27/11/1959    Sint-Niklaas     9/09/2022

Wat ik beroepshalve heb gedaan speelt geen rol,
wat ik vrijwillig heb kunnen en mogen doen 
heeft mij veel meer voldoening gegeven.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de avondplechtigheid 
in Aula De Singel van Wase Uitvaartplanner, Singel 13 te Sint-Niklaas,

 op vrijdag 16 september 2022 om 18 uur.

Bloemen en kransen zijn niet nodig. 
Wil je toch iets doen? Help dan iemand die het moeilijk heeft 

of geef het aan een goed doel. Tip: De vzw Peacock doet fantastisch werk 
voor kankerpatiënten en werd steeds door Johan gesteund.



 Dragen hem eeuwig in hun hart

  zijn echtgenote
   Myriam De Schuyter

  zijn kinderen en pluskleinkinderen
   Jimmy en Veerle Van Hecke - Daelman, Arno en Jens
   Jonathan en Sigrid Van Landeghem - Eeckhout

  zijn zussen, broer, schoonbroers
   Guido † en Lucienne † Dieperinckx - Van Landeghem
   Etienne en Christine Van De Velde - Van Landeghem
   Eric en Marleen Stals - Van Landeghem
   Eric Van Landeghem

  zijn neven en nichten

  alle aanverwanten aan de families Van Landeghem en De Schuyter.

Voel u vrij om mooie herinneringen aan Johan te delen
in woord en beeld op waseuitvaartplanner.be



     Wase Uitvaartplanner ︱ 03 776 05 08

Enorme dankbaarheid en respect voor de spoeddienst 
en de afdeling Oncologie van Vitaz Sint-Niklaas,  

alle zorgverleners, artsen, verpleegkundigen,`
vrijwilligers, psychologen en het palliatief team. 

Alsook aan vzw Peacock voor hun hartverwarmende inzet 
en fantastische zorgen.


