
Als ik gestorven ben, mag je rouwen
maar je niet vastzetten in verdriet.
Denk liever terug aan het betere van wat in mij tot leven kwam
en laat dankbaarheid de boventoon nemen.
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Al hield je nog zoveel van het leven,
je had het niet in eigen hand.

Ongevraagd moest je het verlaten.
En wij staan machteloos aan de kant,

om afscheid te nemen van 

Frans Tossyn 

echtgenoot van Karine Francart

weduwnaar van Maria Vleugels († 7 juli 1986)

Gewezen Secretaris van de Culturele Raad van Stad Leuven

Hij werd geboren te Leuven op 23 augustus 1931. 

Zijn jeugd bracht hij door in Park-Heverlee en tijdens en na zijn studies werkte hij als tekenaar 
bij enkele architectenbureaus. Na zijn legerdienst, waarover hij zeer sappig kon vertellen, 
stapte hij mee in het levenswerk van zijn ouders als begrafenisondernemer waar hij nadien, 
samen met zijn broer, jarenlang de spil van het bedrijf was.
Pijn en verdriet werden hem niet bespaard met het verlies van zijn eerste echtgenote. 
Maar gelukkig vond hij een paar jaar later opnieuw de vrouw van zijn leven – Karine – met wie 
hij nog vele jaren gelukkig mocht zijn. 
In de herfst van zijn leven ging hij terug de kunst van het schilderen beoefenen 
en maakte hij verschillende prachtige schilderijen.
Helaas sloeg het noodlot ook voor hem toe. Op zondag 11 oktober 2020 werd ook hij getroffen 
door het corona virus en opgenomen in het UZ Gasthuisberg te Leuven 
waar hij na een week bang afwachten op vrijdag 16 oktober 2020, 
omringd door de beste zorgen, bezweek aan COVID-19. 

Gezien de omstandigheden zullen de crematie en de asverstrooiing 
op het kerkhof van de Abdij van 't Park te Heverlee, 

in beperkte familiekring plaatshebben.

Tijdens zijn leven was hij een steun en toeverlaat voor:

zijn echtgenote:

Karine Francart, 

zijn kinderen:

Patrick en Hilde Tossyn - Vanvuchelen
Marleen en Albert Tossyn - Schierhout
Jo en Pascale Tossyn - Hanssens

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Jan en Katrien Tossyn - Trekels
   Alexander en Jorinde
Pieter en Elien Tossyn - Verloy
   Arthur, Felix en Victor

Steven en Stéphanie Tossyn - Vandercleyen
Karolien en Michiel Verbiest - Schoolmeesters
   Romi
Evelien Verbiest
Margo en Tom Tossyn - Wijnands
Charlotte Tossyn 

zijn schoonmoeder:

Josee De Flander, weduwe van Roger Francart († 1 oktober 2020)

zijn broer, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten:

Roger en Gisella Tossyn - Leeuws, kinderen en kleinzoon
Hugo en Marleen Francart - Reybrouck, kinderen en kleinkinderen
Johan en Marleen Francart - Helderweirt en zoon 


