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

Pater Jef Vandenhout
zoon van wijlen

Mil Vandenhout en Alice Bödges

MISSIONARIS VAN SCHEUT

Geboren te Turnhout op 21 november 1931.
Eerste geloften in 1953.

Priester gewijd te Scheut in 1958.
Van 1959 tot 1975 is hij missionaris geweest in de Kasayi (Congo)

in het onderwijs maar vooral in de parochiepastoraal.
Van 1975 tot 1978 was hij legeraalmoezenier in Duitsland.
Van 1978 tot 1981 was hij econoom in Scheut Anderlecht.

Van 1981 tot 1996 was hij aalmoezenier bij de rijkswacht te Brussel.
Vanaf 1996 was hij op rust in Diksmuide en in Torhout

waar hij rustig overleed op maandag 11 mei 2020. 

Omwille van de maatregelen in deze coronacrisis zal de uitvaarplechtigheid
met eucharistieviering in intieme kring  plaatshebben in ons Missiehuis van Scheut,

Brasschaatsebaan, 126, 2970 te Schilde en zal pater Jef er begraven worden op ons kerkhof.

Condoleren kan op www.rouwregisters.be

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

René en Mieke Vandenhout-Geivers,
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Mieke Vandenhout (†)

Karel en Greet Exelmans-Vandenhout,
 kinderen en kleinkinderen

Marcel (†) en Maria Vandenhout-Vansteenkiste,
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Karel Vandenhout

Denise Vandenhout Zijn zussen, broers, schoonzussen,
schoonbroer, neven en nichten.

De families Vandenhout en Bödges

De provinciaal overste van Scheut, pater Jan Reynebeau
De missionarissen van Scheut van de Belgisch-Nederlandse provincie
De gemeenschap van het Missiehuis van Scheut te Torhout.

Met oprechte dank aan:
zijn huisdokter,
de medewerksters en de vrijwilligsters van het Missiehuis van Scheut te Torhout,
voor hun grote toewijding.

Rouwadres:
Missiehuis van Scheut
Bruggestraat 9, 8820 Torhout, tel 050 22 07 44
scheut.torhout@gmail.com

Familie Vandenhout
Beekstraat 17, 2300 Turnhout

Rouwleiding:
Rommelaere, Torhout, 050 22 23 18

Westlandiadruk Torhout, 050 21 21 32

† “Heer, nu is zijn werk af en is hij teruggekomen 
naar uw liefde en geborgenheid. Dat hij er mag 

rusten in vrede bij al zijn dierbaren.”


