Je sterft niet omdat je ziek bent,
maar omdat je leeft.

Jaak Dietvorst
weduwnaar van

Lisette Verbruggen
Hij werd geboren te Berchem op 11 maart 1936 en
is rustig ingeslapen in het Sint-Maartenziekenhuis
te Mechelen op woensdag 2 januari 2019.

Samen met jullie willen we afscheid nemen van Jaak
in de aula Chrysant van het Crematorium Pontes,
Jules Moretuslei 2 - hoek Legerstraat te Wilrijk,
op zaterdag 12 januari 2019 om 14 uur.
Samenkomst in de wachtzaal van voornoemde aula vanaf 13.45 uur.
Aansluitend zullen we in familiale kring zijn assen toevertrouwen
aan de asverspreidingsweide op het Domein Schoonselhof.

Familie, vrienden en kennissen die een laatste groet willen brengen aan Jaak
kunnen dit, in aanwezigheid van zijn familie, in het Stedelijk Funerarium
- Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen op donderdag 10 januari 2019 tussen 17.30 uur en 18.30 uur.

Dit melden u:
Luc en Hilde Dietvorst - Heyrman,
Thomas en Nikki,
Lize en Kevin en dochtertje Aline,
Jeroen en Kim en zoontjes Mattias en Jack,
Pieter,
Eric Dietvorst - Tjoep† Verhavert - Karin Callebaut,
Lotte,
Sofie,
Peter en Linda Dietvorst - Praet,
Elke en Sven en zoontje Niels,
Silke en Gunther en kinderen Xander en Elya,
Jiri en Aina,
Nikki†,
Jonas,
Koen en Greet Wauters - Dietvorst,
Seppe,
Foeke en Caroline,
Lien en Win,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
de families Dietvorst, Verbruggen en verwanten.

Met speciale dank aan huisartsengroep "Het Veld" en Dokter Lianne De Mey,
aan de vrijwilligers, het verplegend en verzorgend personeel van de afdeling De Mantel
van het Sint-Maartenziekenhuis te Mechelen en van de afdeling Oncologie van
het Sint-Augustinusziekenhuis te Wilrijk voor hun toegewijde zorgen en steun.
Rouwadres: Familie Dietvorst
p/a Uitvaartzorg Vanthienen.
Digitaal condoleren via www.uitvaartzorg-vanthienen.be
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