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.
.
Volkomen bewust dat de hem toegemeten tijd was opgebruikt, is van ons heengegaan
De heer - Monsieur

Victor Van Roy
Echtgenoot van - époux de Henriette Wouters
Geboren te Huizingen op 11 februari 1941 en, omringd door hen
die hem liefhebben, rustig heengegaan te Braine l'Alleud op 5 mei 2017.
Né à Huizingen le 11 février 1941 et décédé à Braine l'Alleud le 5 mai 2017, entouré de ses proches.

Stichter restaurant 't Kriekske / Mosselambassadeur
Gouden Palmen in Kroonorde / Prinsj Victor I 1985
Echtgenoot van - époux de:
Henriette Wouters,
Papa van - papa de:
Vanessa & Christophe Van Roy - Ambatzidis,
Regis Van Roy,
Pepe van - pepe de:
Estelle Willaert en vriend - et copain Sidney,
Britt Verfaillie,
Broer, schoonbroer en nonkel van - Frère, beau-frère et oncle de:
Etienne & (†) Lisette Van Roy - Vandenborre, kinderen en kleinkinderen - enfants et petits-enfants,
Jean & Marina Decoster - Wouters, kinderen en kleinkinderen - enfants et petits-enfants,
Dooppeter van - Parrain de:
Olivier Martin Candela en zijn ouders - et ses parents,
De families - Les familles Van Roy, Wouters, Muyldermans & Marcelis.
Een warme dank aan Ilse Vanderstraeten van de dienst Intensieve Zorgen van het ziekenhuis te Braine l'Alleud.

____________

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit tot gebed en deelname
aan de afscheidsviering in de Sint-Martinusbasiliek te Halle
op zaterdag 13 mei 2017 om 11.30 uur.
Le service funèbre sera célébré en l'église St-Martinus à Halle,
le samedi 13 mai 2017 à 11.30 heures.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur - Réunion à l'église à 11 heures.
De crematie zal in intieme familiekring plaatsvinden. L'incinération aura lieu en stricte intimité.
Wie Victor graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op vrijdag 12 mei 2017 van 19 uur tot 20 uur.
Un dernier salut est possible au funérarium Berni Mertens, Stevens de Waelplein 15A à Lembeek,
le vendredi 12 mai 2017 de 19 heures à 20 heures.
Een gedachtenisviering vanwege de Basiliekgemeenschap zal plaatshebben in voornoemde basiliek
op zondag 11 juni 2017 om 10 uur.

Rust zacht - repose en paix.

Bloemen noch kransen, ni fleurs ni couronnes.

Rouwadres - Adresse de condoléances: Fam. Victor Van Roy p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be - Possibilité de présenter ses condoléances par www.rouwcentrum-mertens.be

