
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Gust
in aula Alucia, Kolkstraat 5 te Dessel op donderdag 10 februari 2022 om 10.30 uur.

Samenkomst in de aula om 10.15 uur.

Aansluitend de plechtigheid heeft de asbegraving plaats op de begraafplaats van Dessel-Zanddijk.

U kan nog een laatste groet brengen aan Gust in het funerarium Dries,
Polderstraat 46 te Dessel op woensdag 9 februari 2022 van 18.30 uur tot 19 uur. Oprechte dank aan zijn huisdokter M.-�. Nuijten en de thuisverpleging Elly, Roos en Inge.

Gust Vanherck
echtgenoot van Alphonsa Willems

Geboren te Mol op 4 december 1943
Overleden te Dessel op 2 februari 2022

Bestuurslid van Vissersclub “De Snoekbaars”

Het afscheid en de asbegraving op de begraafplaats van Dessel-Zanddijk
hebben plaats in beperkte kring op donderdag 10 februari 2022.

U kan nog een laatste groet brengen aan Gust in het funerarium Dries,
Polderstraat 46 te Dessel op woensdag 9 februari 2022 van 18.30 uur tot 19 uur.

�uis, omringd door zijn familie, is zacht van ons heengegaan

Dries Uitvaartzorg bvba, Dessel 014/37 92 72
condoleren kan via www.driesuitvaartzorg.be

echtgenoot van  Alphonsa Willems

vader en opa van  Paul en Anne-Mie Vanthienen - Verschueren
    Wannes & Nina - Oona
    Nelle

   Gert en Heidi Van Bijlen - Verschueren
    �omas & Annebeth - Lio, 

   Werner en Marleen Verschueren - Bax
    Hanne & Richard - Jazz
    Toon & Toos - Anakin, Bear

   Peter en Natasja Verschueren - Van Geel
    Diete & Lieven - Briek, Fien
    Toon & Nona - Billie, Bente, 
    Jana

   Koen Verschueren

delen mee in dit verdriet zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
   van de families Vanherck, Gijs, Willems en Verschueren

Oprechte dank aan zijn huisdokter M.-�. Nuijten en de thuisverpleging Elly, Roos en Inge.

rouwadres: www.driesuitvaartzorg.be

Soms is het een opluchting als het leven over is,
vooral als er nog heel weinig “leven” overblijft.


