Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het meer dan goed gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

Luc De Graeve
Lid van spaarkas The Flinstones
- Gesterkt door de Heilige Sacramenten -

Echtgenoot van

Linda Bal

Geboren te Hemiksem op 5 maart 1956
en zachtjes van ons heengegaan te Edegem
in het UZA op 15 december 2018.
De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.
De kerkelijke uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op zaterdag 22 december 2018 om 11 uur in de St.-Niklaaskerk,
gelegen op de Gemeenteplaats te Hemiksem.
Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur.
Aansluitend volgt de begraving van de asurne in de urneveldconcessie
op de gemeentelijke begraafplaats van Hemiksem.
U wordt vriendelijk uitgenodigd om de gedachteniseucharistieviering bij te wonen
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Saunierlei 45 te Hemiksem op zondag 6 januari 2019 om 11 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:
Linda Bal

zijn echtgenote

Dave en Kelly De Keyser - Lambert
en Zia

Linda haar zoon, schoondochter en kleindochter

Charles (x) en Germaine (x) De Graeve - D’Heem
Liliane (x) en Ludo (x) De Graeve - Robijns
kinderen en kleinkinderen
Eddy De Graeve
kinderen en kleinkinderen
Beatrice en Marc (x) De Graeve - Ceelen
en kinderen
Nicole De Graeve
kinderen en kleinkinderen
Hubert en Nancy De Graeve - Van Camp

zijn ouders

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

Leonard en Lisette (x) Bal - Van Lier
Luc en Nicole Bal - Clement
kinderen en kleinzoon
Christel en Luc Bal - Decoene
kinderen en kleinkinderen

zijn schoonvader

zijn schoonzussen en schoonbroers

De families De Graeve, Bal, D’Heem en Van Lier .

Een bijzonder woord van dank aan zijn huisarts Dr. Otte, Dr. Tuerlinckx, Pr. Hubens en Dr. Rupert,
evenals team D3 van het UZA voor hun warme en liefdevolle zorgen.
			

Een laatste groet aan Luc kan gebracht worden in het rouwcentrum C. Verbist,
Provinciale Steenweg 34 te Schelle, op woensdag 19 december 2018 van 19 tot 20 uur.
U kan ook digitaal condoleren via www.verbistc.be
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