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Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.
				- Toon Hermans Wij nemen afscheid van

de heer

Jan Vervisch
echtgenoot van mevrouw Chris Deschildre
lid van Super Stage
lid van R.A.C.B.
Geboren te Ieper op 1 oktober 1956 en zachtjes
van ons heengegaan in het UZ Gasthuisberg
te Leuven op 14 november 2019.
De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden op vrijdag 22 november 2019 om 11.30 uur
in de parochiekerk van het Heilig Kruis, R. Veremansplein te Lier.
Nadien volgt de bijzetting van de asurne op het urnenveld op
de begraafplaats Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Echtgenoot van
Chris Deschildre
Papa en opa van
Griet Vervisch
		
Nelle, Nora en Warre
Wouter Vervisch en Gina Imants
		
Ella, Siebe, Stan en Jules
Thomas Vervisch en Els Van Regemorter
		
Camille en Amélie
Anne Vervisch			
Schoonzoon van
Jozef (†) en Godelieve Deschildre - Heughebaert
Delen mee in het verdriet :
Marija en Tim
Zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Vervisch - De Deygere en Deschildre - Heughebaert
Met oprechte dank aan :
Zijn huisarts dr. Verbeke, kinesist Hans,
Lieve en Lien van het Wit-Gele Kruis,
het personeel van het UZ Gasthuisberg,
de buren en vrienden
voor de liefdevolle en warme zorgen.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in voornoemde kerk vanaf 11.15 uur.

U kan Jan een laatste groet brengen in het funerarium Bosmans,
Kesselsesteenweg 87 te Lier op woensdag 20 november 2019
van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Rouwadres :
Familie Vervisch - Deschildre
p/a Uitvaartzorg Bosmans
Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier
Online condoleren via : www.funerarium-bosmans.be

