
“Learning  is a treasure that follows its owner everywhere “

Met droefheid, maar intens dankbaar voor wat hij betekend heeft,
melden wij u het heengaan van

Emeritus Professor Dokter

Tikma Budya (Boen) Tjandramaga

Echtgenoot van Lanny Gunawan (†)

Internist, klinisch farmacoloog UZ Leuven
Stichter van Chapter KU Leuven Indonesia

Paul Harris fellow, Rotary Leuven

geboren te Garut, Indonesië, op 22 februari 1937 
en overleden te Bandung, Indonesië, op 17 september 2022.

De herdenkingsplechtigheid, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de 
Sint- Evangelistkerk van de Abdij van 't Park te Leuven op zaterdag 15 oktober om 11 uur.

De urne zal nadien in familiale kring worden bijgezet in het familiegraf in de Abdij van 't Park.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.30 uur.

Onze bijzondere dank gaat uit naar ci Sianhwa en de helpers in Garut, 
die de laatste jaren zijn lieve, zorgende gezelschap waren.

Wij danken ook in het bijzonder neef dokter Herianto 
voor de medische adviezen en zijn echtgenote Fina en neef Ogiawan en zijn echtgenote Aylie, 

die mede ook de crematie en afscheid in Jakarta en Bandung mogelijk maakten.

Dit melden u:

Rubie en Herman Van der Stighelen - Tjandramaga
 Harris, Alicia en Marnix

Nicolas en Hélène Tjandramaga - De Witte
 Edgar-Loup, Fiona en Jean-Georges zijn kinderen en kleinkinderen

Jauw Tong Tjie (†) en Gwat Tjan(†)
 Poppy (†), Lalan, Jong Djien (†), Jong Gwan en families

Toan Liang Tjan (†) en Kho Siok Bien (†)
 Hin Liong, Hin Houw, Hin Swan (†) en families 

Buntaran Halim (†) en Hwie Tjan (†)
 Anawati, Feliawati, Ogiawan, Yasinta en families

Beng (†) en Giam Tjandradjaja 
 Suzanne (ci Sianhwa), Nita, Herianto en families

Giap en Charlotte Tjan, 
 Dave, Caroline, James en families

Handoyo (Leng) en Hwie Tjandradiputra
 Daisy, André en families 

  zijn broers, zussen en hun kinderen

de grote familie Gunawan, zijn schoonfamilie
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