
echtgenoot van

 Magrit De Proost

pa en vokke van

 Rudy en Kristel Cuyvers - Meynen
  Jarni en Stephanie
  Caro

 Ivan en Ils Cuyvers - Horemans
  Mil
  Mart
  Anna

delen mee in dit verdriet

 zijn schoonbroers en schoonzussen
 zijn neven en nichten van de families Cuyvers - De Proost

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan
de thuishulp van OCMW-Dessel met in het bijzonder Ann Verkoeyen,

de thuisverpleging, zijn huisdokter Dr. Lore Goetschalckx,
het personeel en vrijwilligers van het WZC Kempenerf te Dessel

en aan allen die Frans met vriendschap en genegenheid hebben omringd.

Onze oprechte dank voor de goede zorgen aan
de thuishulp van OCMW-Dessel met in het bijzonder Ann Verkoeyen,

de thuisverpleging, zijn huisdokter Dr. Lore Goetschalckx,
het personeel en vrijwilligers van het WZC Kempenerf te Dessel

en aan allen die Frans met vriendschap en genegenheid hebben omringd.

Het afscheid en de bijzetting in het columbarium op de begraafplaats 
van Dessel-Witgoor hebben plaats in beperkte kring

op maandag 18 juli 2022.

U kan Frans nog een laatste groet brengen in het bijzijn van de familie
op zaterdag 16 juli 2022 van 18 uur tot 18.30 uur
in het funerarium Dries, Polderstraat 46 te Dessel.
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Frans Cuyvers
echtgenoot van Magrit De Proost

Geboren te Retie op 12 juli 1940
Overleden in het WZC Kempenerf te Dessel op 11 juli 2022

Lid van Samana

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

Diep bedroefd,
maar dankbaar voor wat hij voor ons betekende,

melden wij u het overlijden van

Hij heeft zijn strijd gestreden.
De wereld werd steeds kleiner om hem heen.
Hoe hij in stilte heeft geleden.
Weet niemand ……. , hij alleen.

rouwadres
www.driesuitvaartzorg.be


