Zo zacht als het licht van de dovende kaars, is het hart van onze familie heengegaan.
Aan het einde van zijn kracht, zonder woorden, zonder klacht.
Bedroefd, maar dankbaar voor de fijne jaren die wij samen met hem mochten hebben,
delen wij u het overlijden mee van

De heer

Pierre Nerinckx
Weduwnaar van Cecile Wastiels

Geboren te Buizingen op 17 februari 1929 en, omringd door hen die hem liefhebben,
rustig heengegaan te Halle in het WZC Zonnig Huis op 5 juli 2022.
Dit melden u bedroefd:

(†) Ghislain en Rita Nerinckx – Saenen
Magali Nerinckx en dochter Myrthe
Patrick en Erna Nerinckx – Scohy
Kevin en Siska Nerinckx – Vanbellingen, Rune en Arne
Marlies en Jean Nerinckx – Vandervelden, Thalia en Brent
Lydia en Michel Nerinckx – Walravens
Jessica en Bilal Vanobberghen – Jilali en zoon Ayden
Mike Vanobberghen en dochter Nel
Sandra en Marc Walravens – Huysmans en zoon Jarne
Christina en (†) Guido Nerinckx – Van Impe
Glen en Miranda Van Impe – Lambrechts, Kyna en Kato
Femke en Kilian Van Impe – Vandenhirtz
zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
An Nerinckx
Benny Steens

zijn petekinderen

zijn schoonzussen, neven, nichten en aanverwanten
De families Nerinckx en Wastiels.
Met dank aan Dr. A.M. Wastiels, zijn huisarts, evenals een waardige dank aan het verplegend
en verzorgend personeel van het WZC Zonnig Huis te Halle.

_____________________
Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit tot gebed en deelname
aan de afscheidsviering in de Sint-Veroonskerk te Lembeek op woensdag 13 juli 2022 om 10 uur.
Aansluitend volgt de crematie in het crematorium van Brussel te Ukkel
in besloten familiekring.
De asurne wordt bijgeplaatst in het urnenveld op het kerkhof van Lembeek.
Wie Pierre graag een laatste groet wil brengen, is welkom in het rouwcentrum Berni Mertens,
Stevens de Waelplein 15A te Lembeek, op zaterdag 9 juli 2022 van 15 uur tot 15.30 uur.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

RUST ZACHT.

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

