Al hield je nog zoveel van het leven
Je had het niet in eigen hand
Ongevraagd moest je het verlaten
En wij staan machteloos aan de kant

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:
Gusta Valckenborgh,

zijn levenspartner,

Jos en Rita Jochmans - Billet,
Wij nemen afscheid van Nonkel Mille, Opa

Camille Billet
weduwnaar van

Maria Gentens †1989
Hij werd geboren te Kessel-Lo op 17 december 1933 en
is overleden in het UZ Leuven campus Gasthuisberg
op 9 mei 2018.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de afscheidsplechtigheid
die zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 om 11.30 uur
in de aula van het Crematorium Hofheide, Jennekensstraat 5
te Nieuwrode, gevolgd door de crematie.
Samenkomst in de hal van het crematorium
vanaf 11.10 uur.
De asverstrooiing op de begraafplaats van Holsbeek
zal in de namiddag in intieme familiekring gebeuren.
Een laatste groet aan Camille kan gebracht worden in het
funerarium Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart
op dinsdag 15 mei 2018 van 18.30 tot 19 uur.

Wilfried en Marina Vander Heyden - Van Espen,
Heidi en Kelly Vander Heyde - Sterckx,
		
Bo en Flin,
Rita Van Espen,
Kevin en Daisy Everaerts - Verbelen,
		
Ayla en Luna,
Bjorn Everaerts,
Dieter en Lies Everaerts - Keuninckx,
Marcel en Ilse Swinnen - Van Espen,
Geert Billet,

zijn kinderen,

de kinderen, klein- en
achterkleinkinderen van Gusta,
zijn petekind.

Delen mee in het verlies:
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families:
Billet - Schoolmeesters en Gentens - Mercie.
Met dank aan zijn huisarts Dr. Dhondt, het thuisverplegingsteam
van Peter Feryn, zijn kinesist Lisa Vandezande en het
verplegend en verzorgend personeel van het UZ Leuven
campus Gasthuisberg eenheid E455 voor de steun en
toegewijde zorgen die ze hem gaven.
Rouwadres:
Familie Billet - Gentens
p/a Uitvaartverzorging Geert Andries
Kriebekestraat 26, 3390 Houwaart
Uitvaartverzorging Geert Andries - www.agb.be - 016 56 66 26

