
We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen.
	 Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten.

	 We zullen onze mooie herinneringen voor altijd koesteren.
	 We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou 

	 kunnen zeggen, zou het zeker “dank je” zijn.

DE HEER

Lucien Maes
echtgenoot van Margaretha Pieck

Lid van Okra Terbank
Lid van Samana

Gewezen medewerker ABB (Boerenbond)

geboren in Bekkevoort op 24 mei 1924
en overleden in Bertem in het WZC Sint-Bernardus op 16 maart 2018

gesterkt door het sacrament van de Ziekenzalving.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria in Heverlee (Terbank) 

op vrijdag 23 maart 2018 om 10 uur.
Nadien volgt de teraardebestelling op de begraafplaats van Heverlee De Jacht.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Tervuursesteenweg 92) vanaf 9.40 uur.

U kan Lucien een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee
op donderdag 22 maart 2018 van 18.30 tot 19.30 uur, samen met zijn familie.

Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:

Margaretha Pieck zijn echtgenote

Piet en Annemie Maes - Van Gramberen
 … Jelle
 Lien
 Hannes en Kathleen, Aure
 Jone
Mia en Joost Maes - Elsen
 Anke en Sven
 Jeroen en Jill
 Saartje en Benjamien, Max
Hilde en Piet Maes - Elsen
 Sanne en Tom, Izzie, Milo
 Hilke
 Siebe en Sara
Jan Maes
Mark en Lieve Maes - Thijs
 Bram
 Tom
Dirk en Lieve Maes - Reydams
 Nick en Lore
 Dries en Graciane
 Thomas zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet: zijn schoonzus, neven en nichten.

De families Maes, Pieck, Schroeven en Vanden Bosch.

Met dank aan dokter Nele De Boer, aan het verzorgend en verplegend personeel
van het WZC Sint-Bernardus en aan de thuisverpleging Meerdael 
voor de steun en toegewijde zorgen die ze hem gaven.

Rouwadres: Familie Maes - Pieck
p/a Uitvaartverzorging Pues
Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee 

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


