
†
“Ik ben zo moe na deze lange reis,
al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liefhad.”

De heer

Camiel Adams
echtgenoot van Liza Volckaerts

Hij werd geboren te Betekom op 30 december 1936
en is van ons heengegaan
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 14 januari 2019.

 

De uitvaartliturgie rondom de asurne, waartoe u wordt  
uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Anna 
te Baal op ZATERDAG 19 JANUARI 2019 om 10.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten  
in de kerk vanaf 09.30 uur.

Hierna zal de urne bewaard worden  
in zijn vertrouwde omgeving.

U kan Camiel komen groeten in Uitvaartcentrum Eraly,
Kruisstraat 169 te Tremelo, ingang Zuid, parking via Boterstraat
op donderdag 17 januari 2019 van 19.00 tot 19.30 uur.

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
op zaterdag 2 februari 2019 om 19.00 uur.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be

Dit melden u bedroefd :

Liza Volckaerts, zijn echtgenote;

Johan en Nadia Adams - Stichelmans,
Stefan Adams, zijn kinderen;

Glenn en Soetkin De Mesmaeker - Fripon en Zoë,
                                           zijn kleinkinderen en achterkleinkind;

Keanu Waterschoot,                                           zijn pleegzoon;

Delen mee in dit verlies :
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Adams, Volckaerts, Van Rompuy en De Roover.

Met dank aan zijn huisartsen,  
Dr. Louis Van den Bergh en Dr. Sofie Nackaerts voor hun goede zorg;  
de buren en vrienden voor hun vele bezoeken.

Rouwadres:
Langestraat 8 - 3128 Baal.
Guchtveld 8 - 1790 Affligem.
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