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Zoon, broer, beste vriend, partner, beste keeper van België…
Lachen, genieten, boordevol plannen voor de toekomst…
Niet te vatten…plots…kei hard…

 

Lorenz Dierckx 
°  Leuven 9 februari 1992 
†  Mayrhofen (Oostenrijk) 16 februari 2019 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Lorenz 
in de aula van crematorium Hofheide, 
Jennekensstraat 5 te 3221 Nieuwrode (Holsbeek)
op zaterdag 23 februari 2019 om 09.30 uur.

Samenkomst in het crematorium vanaf 9.00 uur.

De crematie en de bijzetting van zijn urne
op de begraafplaats van Hofheide
zal in beperkte familiekring plaatsvinden.

U kan Lorenz een groet brengen
op vrijdag 22 februari 2019 van 19.00 tot 20.00 uur 
in het uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 te Tremelo, 
toegang zuid, parking via Boterstraat.

Hij is de vriend van
Veerle Lemaitre 

Zoon van 
Gie en Sabine Dierckx - Verplaetse,

Broer en schoonbroer van
Jonathan en Britt Dierckx - Peeters,
Joachim en Diane Dierckx - Paul,
Tess en Tom Dierckx - Freson, 

Kleinzoon van 
Frans en Yvonne Dierckx - Van den Bosch, 
Fons en Odette Verplaetse - Vanhee,

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten,

Zijn vrienden.

Rouwadres:
Broekstraat 48 - 3110 Rotselaar.
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