
“Nu laat u, Heer, uw dienaar in 
vrede heengaan, zoals 

U hebt beloofd” (Lk, 2,29) 

Geboren te Ingooigem op 3 april 1935.
Eerste geloften op 8 september 1955.

Priester gewijd te Scheut op 7 augustus 1960.
Van 1965 tot 1995 pastoraal werk in Brazilië.

Van 1995 tot 1998 Missieanimatie in het bisdom Brugge.
Van 1998 tot 2019 pastoraal werk in Brazilië.

Vanaf 2019 verbleef hij in het Missiehuis van Scheut in Torhout, 
waar hij in het A.Z. Delta ziekenhuis Campus Torhout, 

op zondag 6 november 2022 is overleden.
   

De uitvaartplechtigheid, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op 
dinsdag 15 november 2022 om 10u30 in de kerk van Don - Bosco, 

Don Boscoplein, Torhout. 

Na de eucharistieviering volgt de teraardebestelling bij zijn confraters 
op de begraafplaats Stiltepark ‘De Warande’ te Torhout. 

Er is gelegenheid de familie te groeten na de dienst. 

U kan Pater André een laatste groet brengen in het uitvaartcentrum 
“De Korenbloem”, Keibergstraat 122 in Torhout, van maandag 7 november tot en met vrijdag 

11 november, telkens van 17u00 tot 18u30.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om zijn toegewijd leven, delen u dit mede: 

Jozef † en Maria † Decock - Devos en familie,

Jacques † en Maria † Vanhoutte - Decock en familie,

Gery † en Clara † Decock - Ingelbeen en familie,

Emmanuël † en Maria Decock - Ingelbeen en familie,

Frans † en Aurore Decock - Decock en familie,

André † en Marie - Jeanne † Malfait - Decock en familie,

Marc en Rosa Decock - Ingelbeen en familie,

Nazaire † en Marie-José Vanhoutte - Decock en familie,

zijn broer, zussen, schoonzussen, neven en nichten,

de families Decock - Declerck,

de provinciaal overste van Scheut, Pater Martin Mvibudulu,

de missionarissen van Scheut van de Belgisch - Nederlandse provincie,

de gemeenschap van het Missiehuis van Scheut te Torhout.

Met oprechte dank aan:

Zijn huisdokter, dr. Flahou,
het verplegend personeel, de medewerkers en de vrijwilligsters van het 
Missiehuis van Scheut te Torhout voor hun grote toewijding.
________

Rouwadressen:

Keibergstraat 122, 8820 Torhout 

Missiehuis van Scheut 
Bruggestraat 9, 8820 Torhout
GSM: 0491/ 11 99 67
scheut.torhout@gmail.com

Condoleren kan op www.uitvaartzorg-korenbloem.be

Met verdriet en spijt in het hart, maar dankbaar om zijn rijk gevuld 
                           leven nemen we afscheid van  

Pater André Decock 
Zoon van wijlen René en Alice Decock - Declerck

MISSIONARIS VAN SCHEUT

Uitvaartzorg De Korenbloem Torhout




