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Dit melden u:

Marie-Louise De Bie, zijn levensgezel;

Frank Van Leemput, 
Janneke en Thomas,

Polly en Vadim,
 Lennert, 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen; 

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Leemput en De Bie.

Met dank aan zijn huisarts, voor de toegewijde zorg.

- 016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

Droef om het afscheid, maar dankbaar  
om tal van mooie herinneringen en gelukkige momenten

De heer 

François Van Leemput
levensgezel van Marie-Louise De Bie

geboren in Duffel op 27 mei 1931
en overleden in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden 
op 29 september 2017.

De uitvaartliturgie, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de kerk Sint-Michiel in Keerbergen 
op WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 om 10.00 uur, 
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf  
op de begraafplaats in Keerbergen.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten 
in de kerk vanaf 9.30 uur.

Herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 19 november 2017 om 9.30 uur.

†
Droef om het afscheid, maar dankbaar 
om tal van mooie herinneringen en gelukkige momenten

De heer 

Francois Van Leemput
levensgezel van Marie-Louise De Bie

geboren in Duffel op 27 mei 1931
en overleden in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden 
op 29 september 2017.

De uitvaartliturgie, waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de kerk Sint-Michiel in Keerbergen
op WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 om 10.00 uur, 
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf 
op de begraafplaats in Keerbergen.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten 
in de kerk vanaf 9.30 uur.

Herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 19 november 2017 om 9.30 uur.

Dit melden u:

Marie-Louise De Bie, zijn levensgezel;

Frank Van Leemput, 
Janneke en Thomas,

Polly en Vadim,
Lennert, 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Leemput en De Bie.

Met dank aan zijn huisarts, voor de toegewijde zorg.

Rouwadres:
Rattenbergstraat 10 - 2820 Rijmenam
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