Voor jou ging het sterven niet ineens, je hebt er moedig voor gestreden.
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld, ook niet wat je hebt geleden.
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we afscheid van

De heer

Jean Steenhout
"Jeankie"
Geboren te Lembeek op 22 augustus 1947 en in familiekring rustig heengegaan
te Halle in het A.Z. Sint-Maria op 29 november 2017, gesterkt door de ziekenzalving.
Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:
(†) Robert en Liliane Massien - Steenhout, kinderen en kleinzoon,
(†) Gilbert en Clara Vanopdenbosch - Steenhout, kinderen en kleinkinderen,
Marie-Rose Steenhout, kinderen en kleindochter,
(†) Christian en Jeannine Heye - Steenhout, kinderen en kleinkinderen,
(†) Pierre en Lydia Steenhout - Heye, kinderen en kleindochter,
Yvette Steenhout en kinderen,
zijn zussen, schoonzus, neven en nichten
Kevin Heye,
Tracy Lefranc,
Glenn Steenhout,

zijn petekinderen

De families Steenhout en Vermeiren.
Met dank aan Dr. Vandroogenbroeck R., zijn huisarts, de dokters, het verplegend en verzorgend personeel
van het A.Z. Sint-Maria te Halle, evenals een warme dank aan zijn vrienden Marc en Monique Sterckx.

________________
Omdat liefde sterker is dan de dood, nodigen wij u vriendelijk uit om samen
afscheid te nemen tijdens de afscheidsviering in de Sint-Veroonskerk te Lembeek
op dinsdag 5 december 2017 om 9.30 uur.
Aansluitend volgt de crematie in het crematorium van Brussel te Ukkel, Stillelaan 61.
De asurne wordt bijgezet in het columbarium op het kerkhof van Lembeek.
Wie Jean graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op maandag 4 december 2017 van 20 uur tot 20.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9 uur.

We zullen je blijvend missen.

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

