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Achter de tranen schuilt een dankbaar hart.
De herinneringen aan jou als vader
brengen lichtjes in het zwart.

Omringd door de liefde van ons allen,
is na een moedige strijd vredig van ons heengegaan

Luc Van Looveren
jarenlang toegewijd aan de parochie van Sint-Antonius Abt

echtgenoot van Paula Leys †
Geboren te Brecht op 14 december 1945,
overleden te Wuustwezel in Coda Hospice op 14 november 2021,
gesterkt door de Ziekenzalving.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
in de kerk van Sint-Antonius Abt, Handelslei 23 te Sint-Antonius,
op zaterdag 20 november 2021 om 10.00 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.30 uur.
Aansluitend heeft de bijzetting in het urnenveld bij zijn Paulientje
plaats op de begraafplaats van Sint-Antonius, Emiel Vermeulenstraat.
Bloemen noch kransen.
Wie dat wil, kan een gift overmaken aan Coda,
BE40 733-1262100-63, met vermelding ‘Luc Van Looveren’.
Er is gelegenheid tot groeten
bij uitvaartzorg Valentijn Crynen, Handelslei 194 te Sint-Antonius,
op donderdag 18 november 2021 van 18.30 tot 19.00 uur.

Vake en opa van
Ilse Van Looveren en Dirk Hye
		
Amber Christiaensen en Gerben Gheysens
		Bram Christiaensen
Erik Van Looveren en Kristel Van de Water
		
Robbe, Saar en San Van Looveren
Veerle Van Looveren en Johan Peeters
		
Wout en Hanne Peeters
Goedele Van Looveren en Bart Van der Linden
		
Liese, Anthe en Janne Van der Linden
Peter Van Looveren en Tinne Pierré
		
Ditte, Pip en Poppie Van Looveren

Delen in dit verlies
Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
Zijn neven en nichten.
De families Van Looveren - Verellen en Leys - Peeters.

Met bijzondere dank aan zijn huisarts dr. Tayar,
dr. Demey en alle medewerkers van het AZ Voorkempen,
de thuisverpleging, de thuishulp, het team van Coda
en allen die hem met liefdevolle zorgen hebben omringd.

Correspondentieadres:
Familie van Luc Van Looveren
p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius
Online condoleren via www.valentijncrynen.be
Uitvaartzorg Valentijn Crynen - Sint-Antonius - 03 384 11 34

