
Eerlijk, hardwerkend, gelovig en vertrouwend op mensen,

timmerend aan de weg, ging pa weldoende door het leven…

Dankbaar voor wie hij was en mocht betekenen voor zovelen 

melden wij u het overlijden van

DE HEER

Andre Mees
echtgenoot van Lucienne Eysermans

geboren te Erps-Kwerps op 17 augustus 1930 en overleden te Leuven 

in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 14 april 2018, gesterkt door het ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in 

de parochiekerk van Sint-Pieter te Kwerps op zaterdag 21 april 2018 om 10 uur.

Nadien volgt de teraardebestelling op de begraafplaats van Erps-Kwerps.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Kwerpsebaan) vanaf 9.30 uur.

U kan Andre een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) 

te Herent (Winksele-Delle) op donderdag 19 april 2018 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Lucienne Eysermans	 zijn echtgenote

Jos en Maria Mees - Van Aerschot

	 Tim en Gretel Souverijns - Mees, Ewout

Jan (…) en Mia Nys - Mees

	 Goele Nys

	 Xanne Nys en Annelies

	 Kwinten Nys en Barbara

Michel en Lieve Wera - Mees

	 Jan en Els Wera - Ryckebosch, Annelien en Xander

	 Wout Wera en Carolien

	 Lynn Wera en Bart

	 Jonas Wera

	 Joachim Wera en Jessica

Jan Mees	  zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Gaston en Nelly Mees - Crabbé, kinderen en kleinkinderen

Mathieu (…) en Magda Mees - Banken, kinderen en kleinkinderen

Max (…) en Magda Missotten - Eysermans en kinderen

René (…) en Marie-Louise Eysermans - Feyaerts, kinderen en kleinkinderen

  zijn broer, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan het personeel van Woonzorgcentrum O.-L.-Vrouw van Lourdes afdeling Hof ter Velde, 

dr. Van Overmeire en dr. Wittevrongel en de dienst CVA van UZ Leuven campus Gasthuisberg.

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


