Daar waar dag en nacht elkaar omhelzen, het leven simpel is en fijn,
daar tussen dromen en ontwaken, zul je altijd bij me zijn.

Dit melden u met diepe droefheid:
Lisette Herremans		

Luc Wils
Echtgenoot van Lisette Herremans
Geboren te Reet op 19 augustus 1953 en ging zachtjes
van ons heen te Hemiksem WZC Hoghe Cluyse op 15 december 2021.
De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De uitvaartplechtigheid van Luc waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaats hebben op woensdag 22 december 2021 om 13.30 uur in aula Chrysant
van het crematorium, gelegen op de Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.
Samenkomst in de wachtkamer van aula Chrysant vanaf 13.15 uur.

Sandra en Jean-Marie Vercauteren - Vosters
Natalia en Gabriël van Dam - Matias Barreiro
Jean-Pierre en Sigrid Vosters - Boenders
en kinderen
Erwin Vosters
en dochter
Cindy en Björn Vercauteren - Wtterwulghe
Cheyenne De Grave
Illiya De Grave
Yorben Hoste
Annaïs Vercauteren - Wtterwulghe
Luna Wtterwulghe
Lukas Wtterwulghe
Noah Wtterwulghe
		
Paul (x) Wils
Roger en Maria Wils - Ceulemans
Maria en François (x) Wils - Hellemans
Yvonne en Walter Wils - Quintiens
Helena Wils
Lea en Robert Wils - Van Casteren
Marc en Gaby Wils - Lambrechts

zijn echtgenote

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinzoon

zijn broers en zussen

Aansluitend zullen we de asurne
van Luc bijzetten in het columbarium
op de gemeentelijke begraafplaats
van Hemiksem gelegen in de Kerkstraat.
Er is gelegenheid om de plechtigheid van Luc te volgen

Zijn schoonbroers en schoonzussen, neven en nichten,
achterneven en achternichten, nonkels en tantes.
De families Wils, Herremans, De Pooter, Lillot, Vercauteren en aanverwanten.

via live-stream. De informatie hierover vindt u vanaf
dinsdag 21 december 2021 vanaf 12 uur terug op onze

Een warm woord van dank aan het voltallige personeel van Hoghe Cluyse

website: www.verbistc.be.

evenals huisarts Dr. Marc Geerts alsook aan Benny en Nadia van de thuisverpleging.

Een laatste groet aan Luc kan gebracht worden op
maandag 20 december 2021 van 19 tot 20 uur,
in het rouwcentrum van Uitvaartverzorging Verbist C.

U kan condoleren of bloemen bestellen via www.verbistc.be

gelegen op de Provincialesteenweg 18 te 2620 Hemiksem.
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