Bloemen noch kransen.
Liever een gift aan Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw
op rekeningnummer BE13 7350 1899 7739 met vermelding
‘Gift François Wuyts’.
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‘t Verlies was er al voor het einde.
De rouw, voordat het afscheid kwam,
toen die onzekere verwarring
bezit van zijn gedachten nam.
Wij voelden mee zijn stil verdriet
nu rouwen wij, maar treuren niet.

François Wuyts
echtgenoot van

Hilda Coosemans
Lid van de Horizonstappers
Gewezen lid van de Imkersbond van Aarschot en omstreken
Lid van Samana

Geboren te Sint-Pieters-Rode op 19 maart 1936 en
overleden in het WZC Dommelhof
te Sint-Joris-Winge op 2 januari 2019.
De afscheidsviering waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
vindt plaats op woensdag 9 januari 2019 om 13 uur
in de aula van het crematorium Hofheide,
Jennekensstraat 5 te Nieuwrode,
gevolgd door de crematie.
De begraving van de asurne op de begraafplaats
van Sint-Pieters-Rode gebeurt in de namiddag in
intieme familiekring.
Gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte
van het crematorium vanaf 12.30 uur.
Een laatste groet aan François kan gebracht worden op
dinsdag 8 januari 2019 van 18.30 tot 19 uur in het funerarium
Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van:
Hilda Coosemans,

zijn echtgenote,

Lutgarde en Guido Wuyts - Vos
Sarah en Davy, Noémi, Fabrice
Pieter en Karmien, Matteo,
Gerda en Luc Wuyts - Nys
Laura,
Rita en Erik Wuyts - Herbosch
Anna en Wolf
Alexander en Tine
Nora en Louis
Andreas,
Guido en Anastatia Wuyts - Theuvenet
Klara
Demi,
Madi Wuyts
Frans
Willem en Anne-Laure,
Kathleen en Henri Wuyts - Ams
Pjotr
Janosh en Lisa
Yarrick
Kato
Joke.
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in het verlies:
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, tantes,
neven en nichten.
De families Wuyts - Verbinnen en Coosemans - Mertens.
Met dank aan zijn huisartsen Dr. Sente en Dr. Verbiest,
het verplegend en verzorgend personeel van Huis Wingerberg,
WZC Dommelhof voor de steun en toegewijde zorgen.

