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

dankt de familie u oprecht. 

De familie dankt dokter Veranneman, dokter Vandenberghe, dokter Gryseels, 
Joke, Inge en Els, het personeel van het dagziekenhuis en van de palliatieve 

afdeling “De Oase” van het AZ Halle voor de goede zorgen 
waarmee zij Jos hebben omringd.

Rouwadres: Mevr. Desmedt Christiane, Mayenmeers 5 bus 0.1, 1500 Halle
Condoleren kan ook via www.partous.eu 

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

dankt de familie u oprecht. 

De familie dankt dokter Veranneman, dokter Vandenberghe, dokter Gryseels, 
Joke, Inge en Els, het personeel van het dagziekenhuis en van de palliatieve 

afdeling “De Oase” van het AZ Halle voor de goede zorgen 
waarmee zij Jos hebben omringd.

Rouwadres: Mevr. Desmedt Christiane, Mayenmeers 5 bus 0.1, 1500 Halle
Condoleren kan ook via www.partous.eu 

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

dankt de familie u oprecht. 

De familie dankt dokter Veranneman, dokter Vandenberghe, dokter Gryseels, 
Joke, Inge en Els, het personeel van het dagziekenhuis en van de palliatieve 

afdeling “De Oase” van het AZ Halle voor de goede zorgen 
waarmee zij Jos hebben omringd.

Rouwadres: Mevr. Desmedt Christiane, Mayenmeers 5 bus 0.1, 1500 Halle
Condoleren kan ook via www.partous.eu 

Je gaf me jouw liefde, bezorgdheid en trouw.
Ik heb genoten van al die jaren met jou.
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan,
maar ik zal je missen bij het verder gaan.

Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon
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Hij leeft verder in de harten van:

Christiane Desmedt   zijn echtgenote

Vanessa De Becq en Yves Siperius
 Joren, Bauke  
Björn De Becq en Nathalie De Troeye
 Yente, Kyano  zijn kinderen en kleinkinderen

Michel De Becq en Magda De Greef
 dochter, echtgenoot en kleinkinderen  zijn broer 

Daniel Desmedt en Monique Beosier
 dochters, echtgenoten en kleinkinderen zijn schoonbroer

De families De Becq, Vansintjan, Desmedt en Vanderhaegen
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De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 9 april 2021 om 10 uur  
in de aula van Rouwcentrum Partous. We hadden jullie graag ontmoet 
bij dit afscheid, maar gezien de huidige omstandigheden, 
zal de uitvaart plaatshebben in familiale kring. 

De plechtigheid kan gevolgd worden via livestream : 
https://partous.eu/home-nl/rouwberichten/

Om 14.30 uur worden de assen van Jos toevertrouwd aan de natuur 
op de strooiweide van de gemeentelijke begraafplaats van Essenbeek.

U kan Jos een laatste groet brengen in de rouwkamer 
van Rouwcentrum Partous, Alsembergsteenweg 1001, 1652 Alsemberg 
op woensdag 7 april 2021 van 18 tot 19 uur
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Papie
  Jos De Becq

Geboren te Halle op 28 maart 1952 
en er overleden op 2 april 2021
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