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De laatste reis die je moet maken in het leven.
Weg van de mensen die echt om je geven.
Alles wat je had heb je los moeten laten.
Wie je lie�ebben moet je nu gaan verlaten. 
Het is een reis waar niet naar uit is gekeken.
De �jd van wij samen is nu echt verstreken.
In gedachten zal je al�jd voort blijven leven.
Dit doordat je ons zoveel liefde hebt gegeven.
We hebben nu een periode van veel verdriet.
Maar door dat verdriet vergeten we je niet.
Jij hebt zoveel mensen je liefde kunnen geven.
Daarom ben ik trots op je voor de rest van mijn leven.



Ik ga alvast want ik ben zo moe
Maar weet je wat ik doe, ’k laat hier en daar een lichtje aan,

dan moet jij straks, als je ook komt, niet door het donker gaan.
Chris Hellepu�e

DE HEER

Felix Volkaerts
echtgenoot van Live�e Stevens

geboren in Meerbeek op 5 oktober 1930 en 
er omringd door zijn familie overleden op 26 februari 2021.

Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen,
maar gezien de huidige omstandigheden

zal de plech�gheid doorgaan in in�eme kring.

De urne krijgt een plaats binnen de geborgenheid van zijn gezin.

U kan Felix een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikestraat 2 in Herent tot en met dinsdag 2 maart - 18 uur na telefonische afspraak op 016 60 15 06.

Live�e Stevens    zijn echtgenote

Chris�ne en Daniël Volkaerts - Demessemaekers
Benny en Carla Volkaerts - Peeters zijn kinderen

Glenn en Tamara Breydels - Van den Bremt, I
Dorien Breydels, Vince
Phaedra Volkaerts  zijn kleinkinderen en achterkleinzoon

De families Volkaerts, Stevens, Trappeniers en Cludts

Met dank aan dokter Goeminne en dokter Pollen�er, 
Charlo�e, Dylan en Kathleen van Thuisverpleging, Wendy en Christel van Ferm Thuiszorg en 
Guilia, Kurt, Melissa, Sonia en Chris�ne van Nach�nterven�e voor de goede zorgen.


