De stilte draagt jouw naam,
nu jij van ons bent weggegaan,
want in die stilte leef jij voort,
wordt jouw stem, jouw lach,
nog steeds gehoord.

Dankbaar voor de intense momenten van geluk die we
samen mochten beleven en na vredig afscheid genomen te hebben,
melden wij u het overlijden van

Felix ‘Feel’ Van Looveren
echtgenoot van Maria Bevers †
vriend van Julia Lauryssen †
Geboren te Sint-Lenaarts op 11 maart 1929
en van ons heengegaan te Brasschaat in het AZ Klina
op 30 oktober 2022.

Vokke en vava Feel van
Louis en Vera Van Looveren - Vrins
		
Marijke en Jef, Liv, Roos, Renée
		
Kris en Daan
		
Lode en Hanne, Feel, Nelles, Marilou
Walter en Simonne Van Looveren - Belet
		Els
		
Tinne en Jan, Stan, Anna, Helena
		
Joris en Noortje, Lien, Lore, Fonne
Herwin † en Chris Ooms - Van Looveren, Jan Lauryssen
		Hanne, Louis
		
Heidi en Younan, Andreas, ♥
		Thomas
		
Dennis en Anne, Nora, Lenn
Delen in dit verlies
Zijn zus, schoonzussen en schoonbroer.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
in de Sint-Leonarduskerk te Sint-Lenaarts
op zaterdag 5 november 2022 om 10.00 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.
Aansluitend heeft de begraving van de urne bij zijn echtgenote
plaats op de begraafplaats van Sint-Lenaarts.

Er is op donderdag 3 november 2022 van 18.00 tot 18.30 uur
gelegenheid tot groeten bij Uitvaartzorg Valentijn Crynen,
Handelslei 194 te Sint-Antonius (Zoersel).

Zijn neven en nichten.
De families Van Looveren - Van Dijck en Bevers - Aernouts.
Met bijzondere dank aan dr. Bonne,
Ben, Tinne, Els en Anke van de thuisverpleging
en allen die hem met goede zorgen hebben omringd.
Correspondentieadres:
Familie van Felix ‘Feel’ Van Looveren
p/a Dorpsstraat 120, 2960 Sint-Lenaarts
Online condoleren via www.valentijncrynen.be
Uitvaartzorg Valentijn Crynen - 03 384 11 34

