
†
Na een leven vol goedheid en vriendschap 
is onverwacht van ons heengegaan

de heer

André Van Calster
Geboren in Ramsel op 14 februari 1950
en overleden in Baal op 2 december 2017

De crematie zal in stilte plaatshebben.

De uitvaartplechtigheid rondom de urne, waartoe u wordt
uitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Anna
in Baal op DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 om 10.00 uur.

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

Hierna zal de urne bijgezet worden in het columbarium
op de begraafplaats van Baal.

Herdenkingsviering vanwege de parochie
op zaterdag 6 januari 2018 om 19.00 uur.

Dit melden u met stil verdriet:

Jan en Delphine Verschoren - Van Calster,
                                                  zijn zus en schoonbroer;

Francis en Ingrid Kouemou - Verschoren en kinderen,
Carina Verschoren en kinderen,
Ronny en Leen Verschoren - Mortier en kinderen,
                                                 zijn neven en nichten;

Mariette(†) Vandermeeren,
                                                 zijn vriendin.

De families Van Calster en Van Eycken.
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Rouwadres:
Berkenboslaan 1 - 3120 Tremelo.
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