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Als ik nu mijn ogen sluit
is de wereld van licht
en is er niets meer
dan wachten op een teken
verlossend, helend en vruchtbaar

Claire vanden Abbeele

Louise,

Een boeiende mevrouw, zorgzame echtgenote,
mama, oma, omama

Niets was jou te veel
je hebt ons zoveel geleerd en gegeven
je bezat zoveel liefde
en we kregen allemaal ons deel.

Dankbaar dat we mochten delen in jouw levensverhaal,
moeten we je nu laten gaan.

We zullen je missen,
maar je blijft voor altijd bij ons
diep in ons hart.



MEVROUW

Louise LEONARD

weduwe van Eugène HAINE

geboren te Heverlee op 23 maart 1922 en godvruchtig overleden te Leuven 
in het WZC Dijlehof op 18 juni 2022.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen,
zal plaatshebben in de St.-Franciscusparochiekerk te Heverlee op donderdag 23 juni 2022 om 12 uur.

Nadien volgt de begrafenis op de parkbegraafplaats “Diestseveld” te Kessel-Lo.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Tiensesteenweg) vanaf 11.40 uur.

U kan Louise een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 
te Heverlee tot woensdag 22 juni 2022 - 18 uur na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Dit melden u:

† Luc Haine
Suus en Jacques Haine - Haegemans
Paul en Chris Haine - Vanderweyden   haar kinderen

Ineke  Haegemans en Thijs, Kaat, Sien en Cas
Sara  Haegemans en Jorn Puttevils, Joran, Martijn, Niels en Lou
Loes  Haegemans en Luk Gilles, Katrijn, Jasper en Lotte
Bart  Haegemans en Nathalie Luyckx, Robin, Roos, Victor en Warre
Lore  Haegemans en Joris Binnard, Janne, Tuur, Wout en Stan
Joke  Haegemans en Ward Pauwels, Noor en Tias
Tine  Haine en Stien, Mats en Vinz
Els   Haine en Tom Smits, Kasper en Ella   haar klein- en achterkleinkinderen

De families Leonard, Meeus, Haine en Winten.

Met dank aan Dr. R. Van Rompaey en het personeel van WZC Dijlehof voor de liefdevolle zorgen.


