Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Met stil verdriet en pijn, maar dankbaar om zoveel mooie momenten,
nemen we veel te vroeg afscheid van

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:
Anne De Cort,

zijn echtgenote

Erik en Melissa Boschmans -Marini,
Sven en Phaedra Boschmans - Marcelis,
zijn zonen en schoondochters

†

De heer

Luc Boschmans

Hubert en Nicole Boschmans - Poquet,

zijn ouders

Lieve echtgenoot van Anne De Cort
Stefane en Linda Boschmans - Detre,
Geboren te Halle op 27 oktober 1967 en,
omringd door hen die hem liefhebben,
thuis te Lembeek heengegaan op 26 december 2017.
________________

zijn broer en schoonzus
Estelle en Elise Boschmans,

zijn petekindjes

(†) Jean-Pierre en Octavie De Cort - Derauw,
zijn schoonouders

Wij nodigen jullie uit om even stil te staan bij het leven van Luc,
tijdens de afscheidsviering in de Sint-Veroonskerk te Lembeek
op zaterdag 30 december 2017 om 9.30 uur.

De families Boschmans, De Cort, Poquet en Derauw.
Met dank aan Dr. Janssens K., zijn huisarts, Dr. Braeye L. en

Na de viering wordt overgegaan tot de crematie
in het crematorium van Brussel te Ukkel, Stillelaan 61,
om 11 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
op het kerkhof van Lembeek.

Dr. Debecker M., oncologen, het verzorgend en verplegend personeel
van de dagkliniek van het A.Z. Sint-Maria te Halle, evenals
de thuisverpleging Omega en Curat.
Liever geen bloemen of kransen, maar maak Luc zijn wens waar en
stort vrijblijvend een bedrag op de Make-a-Wish rekening:
KBC - BE83 4093 0351 0115 met de mededeling „F17331 - donatie - BOL“.

We zullen je blijvend missen.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9 uur.
Rouwadres:

Fam. Boschmans - De Cort p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

