
    Dankbaar nemen we afscheid van                               

                        

                 geboren te Nazareth op 8 april 1933                             

en in huiselijke kring, bij Martine en Erik, overleden op 26 november 2021,                                                                                                                                                                      

 De plechtige eucharistieviering,waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,                             

in de dekenale O.-L.-Vrouwkerk te Nazareth,

  gevolgd door de teraardebestelling op de gemeentelijke parkbegraafplaats. 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    

   Online condoleren kan via www.uitvaarteveraert.be                                   

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan weten wat je hebt doorstaan.

Erik en Martine Browaeys - Lootens                                                          zijn kinderen

(†) André en (†) Maria Gevaert - Lootens
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Gerard en (†) Laura Gevaert - Lootens
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Jozef en (†) Anna Ghijselinck - Lootens
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Julien en (†) Alice Lootens - (†) Albert Van Assche - De Keukelare
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Jules en (†) Eliane Tanghe - Bijl
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Julien en (†) Josiane Steyaert - Bijl, Huguette Verschuere
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Fernand en Jeannine Bijl - Meheus
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Georges en Netty Van Gheluwe - Bijl
            kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
                                              zijn schoonzus, schoonbroer, neven en nichten

De families Lootens - Bijl - Carryn - Van Houcke

 Met dank aan zijn huisdokters
                           de kinesisten
                           het team van het Wit-Gele Kruis voor alle goede, warme zorgen

Rouwadres : Begrafenissen Everaert, t.a.v. de familie Lootens 
‘s Gravenstraat 120, 9810 Nazareth

           

                          DE HEER

                        André Lootens
          weduwnaar van mevrouw Monique Bijl († 17/08/2015)

  Dit melden u:

 gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

                                 Lid van K.V.G.

                                De offerande geldt als rouwbetuiging.

                              Bewaar het beeld van André in uw hart.
                              Er is geen begroeting in het funerarium.

De namis wordt opgedragen op zondag 26 december 2021 om 10.00 uur. 

zal plaatshebben op zaterdag 4 december 2021 om 10.00 uur,


