
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, 
melden wij u het overlijden van 

de heer 

Adolf “Dolf ” Van den Borre 
Echtgenoot van Lucienne Van den Borre 

Geboren te Teralfene op 24 november 1929 en overleden 
in het WZC Sint-Rafaël te Liedekerke op 30 oktober 2022, 

omringd door zijn familie. 

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden 
in de aula van het crematorium ‘Siesegem’ te Aalst 

in intieme familiekring. 

Na de crematie volgt de bijzetting van de asurne op het urnenveld 
van de gemeentelijke begraafplaats van Liedekerke. 

Rouwadres: p.a. Jan Vandroogenbroeck 
t.a.v. familie Adolf Van den Borre 

Warandestraat 119, 1770 Liedekerke 
Condoleren kan ook via www.janvandroogenbroeck.be

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren: 

Lucienne Van den Borre zijn echtgenote 

Jean-Paul en Jeannine Gorteman - Van den Borre 
       Leentje Gorteman en Mark De Brabanter 
              Robbe De Brabanter 
       Geert en Linde Gorteman - Van Cauwenbergh 
       Cato Gorteman 
       Oscar Gorteman 
Rudi en Francine Van Vaerenbergh - Van den Borre 
       Bert Van Vaerenbergh en Els Van de Cotte en zoon Kobe 
Marc en Vivianne Gorteman - Van den Borre 
       Jimmy Gorteman 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

De families Van den Borre, Van den Borre, De Bisschop en 
Steylemans. 

Met dank aan huisartsen Dr. J. Geldhof en Dr. S. Tobback en 
het verplegend en verzorgend personeel van het WZC Sint-
Rafaël te Liedekerke



Vaders sterven niet. 

ze glijden hooguit naar de overkant. 

Ze leven verder in wie blijst, in woorden en gedachten 

in verhalen, gevoel en tederheid. 

 

Vaders sterven niet. 

Ze blijven altijd in de buurt. 

Je ziet hen in de spiegel, in een stukje van jezelf. 

Je voelt hen in de pracht, die het leven heet. 

 

Vaders sterven niet. 

Ze worden bewaarders van de tijd.

Bijna 93 jaar: 
Een lang en gelukkig leven. 

Je hebt je laatste koers gereden. 
Je hebt er moedig voor gestreden.

Adolf Van den Borre 
  “Dolf ” 
 
°24-11-1929 - †30-10-2022


