AVE MARIA

GOD ALLEEN

Wanneer gij uw hart voor de hongerige opent,
dan straalt uw licht in de duisternis,
als een goed bevloeide tuin zult gij dan worden. (Jesaja 58, 10-11)

Dit melden u dankbaar om zijn zorgend leven in Rotselaar:

de paters en broeders montfortanen,

Pater Louis Moors
montfortaan

Leerkracht Montfortcollege Rotselaar (1955-1991)
KSA-proost (1957-1973)
Econoom van Rotselaar (vanaf 1973) en van de provincie (1982-1985)
Missieprocurator (1985-2004)
Geboren te Opglabbeek op 11 januari 1928.
Eerste geloften bij de montfortanen afgelegd te Meerssen (Nl) op 8 september 1949.
Priester gewijd op 20 maart 1955 te Oirschot (Nl).
Overleden op 9 maart 2019 in het WZC De Lelie te Rotselaar,
gesterkt door de ziekenzalving.

Paul(†) en Irma(†) Goossens - Moors,
Jan(†) en Annie(†) Moors - Bamps,
Maurice(†) en Mia Spreeuws - Moors,
Adolf(†) en Vieke Rubens - Moors,
Jaak(†) en Vicky Schreurs - Moors,
Hugo en Joske Vandeurzen - Moors,
Jean en Louisa Schreurs - Moors,
Michel en Mia Moors - Vandeurzen,
en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
			
zijn zussen, broer, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten;

Danny en Eddy Van Passel,
De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatsvinden in de Montfortkapel te Rotselaar, Aarschotsesteenweg 39
op ZATERDAG 16 MAART om 11.30 uur,
gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof in het park.

Met veel dank aan zijn huisarts Dr. De Brabandere,
het personeel van het WZC De Lelie te Rotselaar
en aan allen die hem met oprechte vriendschap nabij bleven in verdriet en vreugde.

Er is gelegenheid tot groeten vanaf 11.00 uur in de kapel.

U kan Pater Louis Moors een groet brengen in het funerarium Eraly
Torenstraat 45 te 3110 Rotselaar
op donderdag 14 maart 2019 van 19.00 tot 19.30 uur.

zijn goede vrienden.

Rouwadres:
Paters montfortanen - Diestsevest 119 - 3000 Leuven.

- 016 53 68 50 | condoleren via eraly.be

