
Ieder moment ging je een stapje verder naar het einde.
Elke dag werd je kracht kleiner.  

Maar als je lichaam niet meer wil
 sterf je vanzelf en wordt het stil.

Dankbaar om zijn leven onder ons, melden wij u het overlijden van

DE HEER

Willy Cleynhens
echtgenoot van Francine Van Meerbeeck

geboren te Tildonk op 3 augustus 1933 en overleden te Leuven in het UZ Gasthuisberg 
op 2 oktober 2009, gedragen en gesterkt door het gebed van de gelovige gemeenschap.

De uitvaartliturgie , rond de urne, heeft plaats in de parochiekerk Sint-Jan de Doper te Tildonk

 op vrijdag 9 oktober 2009 om 11.30 uur. 

Gelegenheid tot groeten van de urne achteraan in de kerk vanaf  11.10  uur.

Daarna gebeurt de plaatsing van de asurne in het columbarium te Tildonk.

De eucharistie ter nagedachtenis van de overledene wordt gevierd  

op zondag 11 oktober 2009 om 10.30 uur. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan deze vieringen.

U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium Pues, 
Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) te Winksele-Delle 

op woensdag 7 oktober van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Francine Van Meerbeeck zijn echtgenote

Lut Cleynhens en Wim Blauwens

Kobe Cleynhens

Filip Cleynhens en Fabienne Albert

Lien Cleynhens en Yannick Dupont, Emma

Sara Cleynhens en Yorick Musschoot

Bie Cleynhens en Hugo Van Wyngaerden, kinderen en kleinkind 

Stef Cleynhens zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 

? Louis Cleynhens en Ghislaine Pashuyzen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

René Janter en Adeline Cleynhens, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven  en nichten

De schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten van de familie Van Meerbeeck.

De families Cleynhens, Van Meerbeeck, Rits en De Coster.

Met dank aan dr. De Rick.

Liever dan bloemen, een gift ten voordele van VZW Nepalwelfare, rekeningnr 979-4269898-60
met vermelding Willy Cleynhens

Rouwadressen : Ambachtstraat 14,  3150  Tildonk
Dorpsstraat 36,  3150  Tildonk
Kruineikestraat 131,  3150  Tildonk
Catharinalaan 4,  3110  Rotselaar
De Costerstraat 28,  3150  Wespelaar

Begr. Pues  016 - 60.15.06   condoleren:www.pues.be


