Nooit klagend, nooit vragend, zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met hem mochten hebben,
delen wij u het overlijden mee van

De heer

François Tordeur
"Swa Poetsj"
Echtgenoot van Godelieve Timmermans
Geboren te Lembeek op 17 januari 1948 en omringd door hen die hem liefhebben,
onverwacht heengegaan te Jette in het U.Z. Brussel op 22 februari 2018.

Hij zal altijd blijven verder leven in de herinnering van:
Godelieve Timmermans,

zijn echtgenote

Patrick en Valerie Tordeur - Debandt,

zijn kinderen

Robbe (petekind) Tordeur,
Matteo Tordeur,
Jos en Marie-Rose Van Den Berghe - Tordeur,
Jozef en Christiane Timmermans - Limbourg,

zijn kleinkinderen

zijn zus, schoonbroers en schoonzus

Dirk en Wendy (petekind) Defryn - Van Den Berghe en Ine,
Joke Van Den Berghe,
Alain en Anja Dossé - Timmermans, Femke en Maaike,
zijn neven, nichten en aanverwanten
De families Tordeur, Timmermans, Van Wichelen en Pierreux.
Met dank aan Dr. Bosmans G. en Dr. Vandroogenbroeck R., zijn huisartsen,
evenals het verplegend en verzorgend personeel van het U.Z. Brussel te Jette.
______________

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit
om samen afscheid te nemen tijdens de afscheidsviering in
de Sint-Veroonskerk te Lembeek op zaterdag 3 maart 2018 om 10 uur.
Na de plechtigheid begeleiden we hem samen naar de begraafplaats van Lembeek.
Wie Swa graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op woensdag 28 februari 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.
We zullen je blijvend missen.

Rouwadres: Fam. François Tordeur p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

