Papa van,
Werner en Ingrid Van Rillaer - De Win
Bart en Elke Van Rillaer - Crauwels
Filip en Hellen Van Rillaer - Boterbergh

Schoonbroer van,
Guido en Renate Tuyteleir - Erbs
Wilfried en Augusta Tuyteleir - Brouwers
Erik en Nicole Cornelis Smet
Opa van,
Ly en Tuan Van Rillaer
Ben en Aaike Oeyen
Met dank aan het team van woonzorgcentrum Akapella
voor de uitzonderlijk goede zorgen.

Dankbaar om wat hij voor ons en voor Edithje betekende,
nemen wij afscheid van
De heer

Louis Van Rillaer
Weduwnaar van Edith Tuyteleir (†2020)
Geboren te Leest op 11 februari 1937

en vredig afscheid genomen van het leven
Rouwbetuiging
Familie Van Rillaer
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Online condoleren
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

op 2 november 2021
in het woonzorgcentrum “Akapella” in Kapelle-op-den-Bos.

Vader, jij was nooit de grote tafelspringer. Nooit de man
van de grote woorden.
Nee, jij was de stille kracht die in de luwte deed wat je dacht
dat je moest doen. Bescheiden maar volhardend.
We nemen afscheid in familiale kring
in het crematorium Daelhof
te Zemst-Eppegem
op maandag 8 november 2021 om 14.00 uur

(Mondmasker verplicht).
Aansluitend volgt de asverstrooiing
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.

Ons moeder was degene die vol enthousiasme die grote,
zware, glimmende steen vond in de bergen, maar jij was wel
degene die hem naar beneden zeulde, inmiddels de pijn van
de last verbijtend.

En zo stond jij ook in het leven, jezelf wegcijferend voor ons
en voor Edithje, de vrouw waarmee je tot het einde lief en
leed deelde.
Wij kunnen niet anders dan dankbaar zijn voor de waarden
die je ons meegaf. Liefde, trouw, volharding, eerlijkheid en
een rotsvast geloof in datgene wat jij dacht dat juist was.
Het is dan ook met pijn in het hart dat wij afscheid van u
moeten nemen, trots om u vader te hebben mogen noemen.

