Afscheid nemen is wat

loslaten
het is een andere manier van

vasthouden
wij nemen afscheid van

Louis Teck
echtgenoot van José De Schouwer
lid van verschillende verenigingen in Tisselt Okra,
landelijke gilde, Samana, ACV en
drager in de hanswijksprocessie
In Tisselt geboren op 1 september 1937
en in WZC Akapella op Pasen 12 april 2020
gesterkt door zijn geloof van ons heen gegaan

Dit melden U
Echtgenote
José De Schouwer
Kinderen en schoonkinderen
Gert en Renild Lorenz - Teck
Luc en Hilde Van der Borght - Teck
Erwin en Anita Bruggeman - Teck
Edwig en Els Teck - Van Steenbergen
Kleinkinderen en achterkleinkinderen
Thomas en Tine Privot - Van der Borght
Lester en ♥
Barry en Siel d’Hoine-Bruyndonckx - Van der Borght
Billie en ♥
Peter en Eveline Lorenz - Cominotto
Ward Lorenz

Omwille van de huidige uitzonderlijke situatie
zullen we afscheid nemen in de parochiekerk Sint-Niklaas
in Kapelle op den Bos, in strikte familiekring
op maandag 20 april 2020 om 10 u.

Aansluitend volgt de begraving in de urnentuin
op het kerkhof van Kapelle-op-den-Bos.
Laten we allen thuis, in familiekring
een kaarsje branden ter gedachtenis van hem
op het moment van de afscheidsviering.
Op een latere datum doen we nog een herdenkingsviering
in de parochiekerk Sint Jan de Doper te Tisselt.
Online condoleren kan op https://www.remembr.com/nl/louis.teck
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Lobke Bruggeman en Gert-Jan Wille
Saartje Bruggeman
Lies Teck
Jef Teck
Toon Teck
Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen
de families Teck, Vivijs, De Schouwer en De Baerdemaeker.
Wij danken iedereen die ons steunt en warmte geeft in deze
moeilijke dagen, in het bijzonder al het personeel en vrijwilligers
in woonzorgcentrum Akapella voor de goede zorgen en
de huisartsen dr. Myriam Verbist en dr. Leen Smits .
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