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Voor de vriendschap tijdens zijn leven,
voor uw aanwezigheid, voor uw troostend woord,

dankt de familie u oprecht. 

Rouwadres: Aan de familie Berckmans-Wuyts
p.a. Rouwcentrum Partous - Alsembergsteenweg 1001 - 1652 Alsemberg

Condoleren kan ook via www.partous.eu 

Een geest zo sterk als een beer

Een lichaam uiteindelijk toch te teer

Een wijsheid niet te evenaren

Een wilskracht haast niet te bedaren

Een vechtlust bijna niet te temmen

Alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen

  - Hermien Lok -

 

 

 

(In midden van het kaartje als achtergrond)
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(In midden van het kaartje als achtergrond)

Hij leeft verder in de harten van:

Lesley Wuyts   zijn levenspartner

Dries en Femke  zijn kleine kapoenen

Edgard en Estelle Berckmans - Ronsmans 
Marc en Martine Wuyts - Beelen zijn ouders en schoonouders

Mathilde Debrael  zijn bobonne

Rosalie Walravens  zijn mémé

Tom Wuyts en Ellie  zijn schoonbroer en nicht

Maxime Eker 
Yinthe Gerets  zijn petekindjes

De families Berckmans, Wuyts, Ronsmans, Beelen en aanverwanten

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op 9 april 2021 om 12 u  
in de aula van Rouwcentrum Partous. We hadden jullie graag ontmoet 
bij dit afscheid, maar gezien de huidige omstandigheden, 
zal de uitvaart plaatshebben in beperkte kring. 

Nadien worden de assen van Yves bijgezet in het urnenveld van de  
gemeentelijke begraafplaats van Buizingen.

De plechtigheid kan gevolgd worden via livestream : www.partous.eu

U kan Yves een laatste groet brengen in de rouwkamer 
van Rouwcentrum Partous, Alsembergsteenweg 1001, 1652 Alsemberg 
op donderdag 8 april 2021 van 18 tot 20 u.

De familie dankt het personeel van de afdeling hematologie 
van het UZ Jette voor de goede zorgen 
waarmee zij Yves hebben omringd.

Yves
  

Geboren te Halle op 7 oktober 1982 
en overleden te Jette op 3 april 2021

 

 

 

 


