
Met veel dank aan alle betrokken medewerkers van Sainte-Elisabeth te Namen, 
UZ Gasthuisberg Leuven, het KITES team, onze huisdokter en onze familie.

De afscheidsplechtigheid zal doorgaan in de Sainte Walburge kerk, 
rue du Millénaire 6, te Chiny (6810), op zaterdag 16 oktober 2021 om 11 uur.
Na de plechtigheid is iedereen welkom voor de koffietafel in 'Salle La Gaumaise', 
rue de l'église 13, te Florenville (6820).

Je kan onze Arthur een laatste groet brengen thuis te Vallée de l'eau 10, Suxy (6812) 
op dinsdag, woensdag en donderdag van 17 uur tot 19 uur en vrijdag van 15 uur tot 17 uur.
Gelieve een seintje te geven aan een van de ouders.

Geen bloemen of kransen, liever een gift ten voordele van het Kinderkankerfonds Leuven op 
rekening nummer BE45 7340 1941 7789, BIC code KREDBEBB met vermelding 400/0021/49601. 
Je bijdrage is ten voordelen van KITES (thuis- en palliatieve zorg op maat van kinderen) 
alsook het fundamentele onderzoek van kanker bij kinderen.

Condoleren: www.pues.be

Zoontje van
 Thibaut en Céline Gurné - Robyns

Broertje van
 Lucie 

Kleinzoontje van
 Olivier en Sabine Gurné – Jespers
 Dominique en Beatrijs Robyns – Moerenhout

Neefje van
 Archibald en Gaëlle van der Elst – Gurné, Sophia
 Simon en Astrid Schiettecatte – Gurné
 Benoît en Céline Gurné – Van den Bossche
 Olivier en Nathalie De Wit – Robyns, Gabriël, Elias en Finn
 Christophe en Siska Robyns – De Pril, Victor en Louis

Petekindje van
 Christophe Robyns en Gaëlle Gurné

Arthur Gurné

geboren te Leuven 
op 23 augustus 2017 

en thuis overleden in Suxy 
op 11 oktober 2021

Liefste kapoen, schattebout, allerliefste Arthur

Steeds was je het zonnetje in huis, boordevol energie, 
een guitig mannetje met een prachtige schatterlach, 
het was en blijft een eer om jouw mama en papa te zijn. 
Jouw lach zal eeuwig in ons hart aanwezig zijn. 
Slaap zacht lieve schat...


