
Geliefd om wie hij was,
nemen we afscheid van

de heer

Marcel Lievens
Echtgenoot van mevrouw 

Mariette De Schryver 

Geboren te Kerksken op 24 maart 1942 
en onverwachts thuis overleden te Kerksken

op 1 september 2021.

Gesterkt door de gebeden van de kerk

Gewezen lid van de Kerkfabriek Sint-Martinus te Kerksken
____

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Marcel tijdens de uitvaartplechtigheid die zal plaatsvinden 

in de Sint-Martinuskerk te Kerksken op 

woensdag 8 september 2021 om 10.00 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur.

De offerande wordt aanzien als rouwgroet.

Er is gelegenheid de familie te condoleren na de plechtigheid.

Aansluitend begeleiden wij Marcel naar zijn laatste rustplaats
in de familiekelder op de begraafplaats te Kerksken.

Hij leeft verder in de herinnering van: 

Mariette De Schryver
 zijn echtgenote

Els Lievens

 Elias Ponnet en vriendin Anke

 Nathan Ponnet en vriendin Anouk

Sabine en Dries Lievens - Moreels

 Liza Moreels

 Marta Moreels

 zijn kinderen en kleinkinderen

Roger (†) en Simonne (†) Lievens - De Leeneer, kinderen en kleinkinderen

Jean-Pierre en Paula Lievens - Ringoet, kinderen en kleinkind

Willy en Julienne Meganck - De Schryver, kinderen en kleinkind

Paul en Erna De Schryver - De Geest, kinderen en kleinkinderen

Jean-Pierre en Rita Dandoi - De Schryver, kinderen en kleinkinderen

Willy en Magda Hoebeeck - De Schryver, kinderen en kleinkinderen

Geert en Marleen Van Berlamont - De Schryver, kinderen en kleinkind

 zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
 
De families: Lievens - De Schryver - De Pelsmaeker - Lievens

Een woord van oprechte dank aan zijn schoonzus dr. M. De Schryver, 
de thuisverpleging van Klavertje 4 en de thuishulp van Familiehulp 
voor hun goede zorgen.

Rouwadres: Uitvaartzorg Bael 
            t.a.v. familie Lievens - De Schryver
            Stationsstraat 13 - 9450 Haaltert

Online condoleren kan ook via www.begrafenissen-bael.be

†
Wanneer je verdrietig bent
blik dan opnieuw in je hart
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.


