
Na vallen en opstaan
vechten om nooit ten onder te gaan,

is de tijd gekomen
om in vrede te gaan.

DE HEER

Felix 'Fekke' Cleynhens
echtgenoot van Lisette Vander Weyden

Lid van Wipmaatschappij Sint-Jozef Relst
Lid van Ziekenzorg

geboren te Berg op 20 november 1939 en zachtjes ingeslapen te Kampenhout 
in het Woonzorgcentrum Molenstee op 16 augustus 2018.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de Sint-Jozefparochiekerk 
te Relst (Kampenhout) op woensdag 22 augustus 2018 om 10 uur. 

Daarna gebeurt de crematie en de plaatsing van de asurne in het urneveld te Relst.

Gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk (Hutstraat 28) vanaf 9.40 uur.

De eucharistie ter nagedachtenis van de overledene wordt gevierd 
op zondag 2 september om 9.30 uur. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan deze vieringen.

U kan Felix een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) te Herent (Winksele-Delle) 

op dinsdag 21 augustus 2018 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Lisette Vander Weyden  zijn echtgenote

Dirk en Marleen Vandenwijngaert - Cleynhens
 Carl en Jolien Van Dessel - Vandenwijngaert en Lauren
 Evert en Eline Vandenwijngaert - Jottier  

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jozef (…) en Ernestine (…) Vranckx - Cleynhens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Louis en Maria (…) Vanderperren - Cleynhens
Jan (…) en Margriet Peeters - Cleynhens en kinderen
Rohny en Josée Leuraert - Cleynhens, kinderen en kleinkinderen
Jozef en Annie Cleynhens - Houtput, kinderen en kleinkinderen
Frans en Agnes Cleynhens - De Hertogh, kinderen en kleinkinderen
René en Lisette Van den Dries - Cleynhens, kinderen en kleinkind
Marcel Cleynhens

Albert en Maria Van Craenenbroeck - Vander Weyden, kinderen en kleinkinderen
Freddy en Mariette Vander Weyden - Raymaekers, kinderen en kleinkinderen
Jan en Magda Vansegbroeck - Vander Weyden, kinderen en kleinkinderen

 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Cleynhens, Vander Weyden, Vanderborght en Wouters 

Met dank aan Huisartsenpraktijk Lamanterveld, het Wit-Gele Kruis 
en het verplegend en verzorgend personeel van Woonzorgcentrum Molenstee.
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