
Met veel liefde voor het leven
Vallen en opstaan

De wil om nooit ten onder te gaan
Is de tijd gekomen om in vrede te gaan

De seizoenen van het leven voltooid

Nadat we afscheid hebben genomen,
is rustig ingeslapen

François Stuyckens
echtgenoot van Valerie Torfs

gepensioneerd inspecteur-generaal van de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij

geboren in Houwaart op 5 augustus 1946  en overleden in Leuven op 16 september 2019.

De begrafenisdienst, waarop wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de 
Sint-Franciscusparochiekerk in Heverlee op zaterdag 21 september 2019 om 10 uur.

Nadien volgt de teraardebestelling op de parkbegraafplaats “Diestseveld” in Kessel-Lo.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Tiensesteenweg) vanaf 9.20 uur.

(Hou er rekening mee dat er weinig parkeerplaatsen zijn nabij de kerk.)

U kan François een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee 
op vrijdag 20 september 2019 van 18.30 tot 19.30 uur.

echtgenoot van  Valerie Torfs

vader en schoonvader van Bart en Griet Stuyckens - Soors
   Koen en Lien Stuyckens - Geeroms
   Inge en Steven Stuyckens - Van Laeken

opa van    Wout en Landt
   Arne en Briek
   Ona

broer, schoonbroer en nonkel van Theo en Maria Stuyckens - Voet
    Kim en Leen Stuyckens - Van Kerckhoven, Ruben, Tobe en Bavo
   
   … Jos en … Margriet Torfs - Spruyt, kinderen en kleinkinderen
   … Jules en … Bertha Torfs - Danckers, kinderen en kleinkinderen
   Achiel en Lea Torfs - De Ceuster, kinderen en kleinkinderen
   Anna en … Guillaume Torfs - Didden, kinderen en kleinkinderen

De families Stuyckens, Torfs, Van Cauwenbergh en Van de Velde delen in de rouw

Met dank aan dr. Ilse Temmerman, het personeel van de dienst oncologie en van de afdeling palliatieve zorgen 
van het UZ Leuven campus Gasthuisberg, en aan ieder die hem en zijn gezin heeft gesteund.

Begr. PUES      016 - 60 15 06    condoleren: www.pues.be


