
†
Diep bedroefd, maar vervuld van zovele goede
en mooie herinneringen, melden wij u het heengaan van 

François De Wever
echtgenoot van Delphine Claessens

Geboren in Leuven op 23 januari 1930
en er overleden in het UZ Leuven campus Gasthuisberg
op 18 november 2017.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Pieter in Rotselaar
op VRIJDAG 24 NOVEMBER 2017 om 10.00 uur.

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

De crematie gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats
van Rotselaar, zal in beperkte kring plaatsvinden.

U kan François een groet brengen in het funerarium Eraly,
Torenstraat 45 - Rotselaar
op donderdagavond 23 november 2017 van 19.00 tot 19.30 uur.

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
op.zaterdag 2 december 2017 om 18.00 uur.

Dit melden u bedroefd:

Delphine Claessens,             zijn echtgenote;

Victor(†) en Erna Segers - Van Parijs,          zijn schoonzus;

Guido en Rachelle Richard - Rentmeesters, 
 kinderen en kleinkinderen,
Roland en Rita Rentmeesters - Claes, 
 kinderen en kleinkinderen,
Claire Rentmeesters, kinderen 
 en kleinkinderen,
Patrick en Margot Rentmeesters - Raeymaekers, 
 Merten en Manou,
  zijn neven en nichten;

Thomas Beullens,
Dave Bruelemans,   zijn beste vrienden;

De families De Wever, Claessens, Van Meerbeek en Verbruggen.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Van Nuffel 
de artsen en het verplegend personeel van het UZ Leuven, 
voor hun goede zorg en steun.

Rouwadres:
Familie De Wever - Claessens 
p.a Uitvaartverzorging Eraly - Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar.

  -  016 53 68 50  |  condoleren via eraly.be
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