
Je hebt je strijd gestreden
je hebt het met veel moed gedaan
Wie kan zeggen hoe je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan

De heer

Willy Van Rompuy
echtgenoot van Jacqueline Aerts

Geboren te Betekom op 8 december 1935
en in familiekring overleden te Begijnendijk op 22 februari 2019.

Lid van de Duivenbond De Klamper, Begijnendijk

 
De afscheidsplechtigheid rondom de asurne, waartoe wij u 
uitnodigen, zal plaatsvinden in het crematorium Hofheide, 
Jennekensstraat 5 te Nieuwrode (Holsbeek) 
op VRIJDAG 1 MAART 2019 om 10.00 uur.

Wij komen samen in de ontvangstruimte 
van het crematorium vanaf 9.45 uur.

Zijn urne zal bewaard worden in zijn vertrouwde omgeving.

U kan Willy nog een groet brengen  
op donderdagavond 28 februari 2019 van 19.00 tot 19.30 uur  
in uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169-171 te Tremelo, 
ingang Zuid, parking via Boterstraat.

Dit melden u:
 

Jacqueline Aerts, zijn echtgenote;

Marc en Carina Van Tongelen - Van Rompuy, 
 Kevin en Sofie,
               Elise en ♥,

Stef en Berlinda De Becker - Van Rompuy,
  Jelle en Julie,

  zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind ;

Zijn broer, zussen, schoonbroers,  
schoonzussen, neven en nichten.

De families Van Rompuy, Aerts, Van Aerschot en Hermans.

Met dank aan
zijn huisarts R. Van Boxstael, 
de verpleging van het Wit Gele Kruis,
buurvrouw Sarah,
zijn kinesist Daniel,
voor hun helpende handen en steun.

 
Rouwadres:
Familie Van Rompuy-Aerts
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be
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