Dag lieve schat, lieve papa, lieve opa...
Je liefde, je kracht, je warmte en je lach,
we zullen je missen iedere dag!
Omdat het leven zo mooi was samen met jou
wordt het leven moeilijk zonder jou!
Omdat jij moedig en hoopvol was
willen wij dat ook zijn!
Je lichaam wou niet meer mee
en het leven werd een lijden.
We denken aan je terug,
niet in de dagen van pijn en verdriet,
maar lopend door je tuin in de stralende zon,
toen je alles nog kon.

Jouw naam zal blijven klinken
daar zorgt mijn hart wel voor...

Na een moedige strijd, omringd door zijn familie,
is thuis zachtjes overleden

Dit melden u met diepe droefheid:
Martine SMETS,			

de heer

Willy VANDENBROECK
echtgenoot van mevrouw Martine SMETS
Bestuurslid van KWB Roosbeek
Lid van Trip-Trap Kumtich
Geboren te Tienen op 23 december 1960 en
			 thuis te Roosbeek overleden op 27 juni 2020.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zullen
de plechtige uitvaartliturgie en de crematie
plaatshebben in intieme kring.

Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen
MET RESPECT VOOR DE CORONAMAATREGELEN,
op DONDERDAG 2 JULI 2020 van 19 tot 20 uur.

zijn echtgenote,

Sven en Elke VERMAETE-VANDENBROECK,
Elias,
Matthias en Nathalie BRESSELEERS-VANDENBROECK,
Jul,			
zijn kinderen en kleinkinderen,
Louis en Marie-Louise † VANDENBROECK-GODEFRIDI,
						

zijn vader,

Georges en Patricia BENOIT-VANDENBROECK,
kinderen en kleinkinderen,
Johan en Marleen PUYNEERS-SMETS,
en kind,
Mia SMETS,
kinderen en kleinkind,
Johan en Karla SMETS-HUENS,
en kinderen,
zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families VANDENBROECK, SMETS, GODEFRIDI en GOORIS.

Met dank aan:
zijn huisarts dr. Frank De Pauw,
het thuisverplegingsteam van groep Huguette,
zijn thuisverpleegster Katy Vanrenterghem,
zijn kinesist Ronny Luypaert,
het oncologisch dagcentrum B eenheid 643
van het U.Z. Leuven Campus Gasthuisberg.
Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

GOEIE REIS
Begrafenissen en drukwerk Rummens Tienen - 016/81.22.61
Stiers Budingen - 011/58.78.20

