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Hij is de vader van

Frans(†) en Victoire De Greef - Steens,

Pepe van

Parsifal en Petra Adriaens - De Greef,
 Gwendolyn en Yelina,

Zijn zus, schoonzussen, neven en nichten.

De families Steens, Laus, Vanbossuyt en Moriau.

Met dank aan dokters Segaert en Billen,  
het verplegend personeel van WZC Damiaan, afdeling Magnolia, 
voor hun goede zorg en steun.

 
 

Rouwadres:
Familie Steens
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

†
 
Zijn hart was ruim en goed
Hij lachte naar het leven
Bewaarde steeds de moed
Om ‘t beste van zichzelf te geven.

de heer

Oscar Steens
weduwnaar van Madeleine Laus

geboren te St.-Laureins-Berchem op 21 juni 1920  
en overleden in het WZC Damiaan te Tremelo  
op 18 maart 2018. 
 
 
 
 
 
De uitvaartliturgie, waartoe u wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Pieter  
te Sint-Pieters-Leeuw op VRIJDAG 23 MAART 2018  
om 11.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder  
op de begraafplaats van Sint-Pieters-Leeuw (Zuun).

Samenkomst met gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 11.00 uur.

Herdenkingsviering vanwege de parochie  
op zondag 6 mei 2018 om 9.30 uur
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