Met een traan ten afscheid,
maar met een zichtbare glimlach
is van ons heengegaan

Dit melden u met oprechte droefheid:
Erwin Neuts,

zijn zoon,

de heer

Jan Neuts
weduwnaar van mevrouw Lies Huughe
Gewezen Res. Kapitein-Commandant Bat. 1ste Cycl. en Bat. 33ste Luchtafweer
Gewezen adjunct-directeur commerciële zaken "De Vaderlandsche nv"
Medestichtend lid en gewezen voorzitter Lions Club "Heerlijkheid Mechelen"
Gewezen stichter en zaakvoerder "bvba Verzekeringen Kauwendaal"
Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde en de Kroonorde
Hij werd geboren te Schaffen op 20 januari 1931 en is zachtjes
ingeslapen in WZC Battenbroek te Walem op vrijdag 18 september 2020.

Yorick Neuts,
Soraya Neuts,

zijn kleinkinderen,
Jozef† en Juliette† Neuts - Thielens, kinderen en kleinkinderen,
Theofil† en Julia† Neuts - Taels, kind en kleinkind,
Georges† Neuts,
Rene† en Hermine Neuts - Wouters, kinderen en kleinkinderen,
Maurits en Juliette Neuts - Exelmans, kinderen en kleinkinderen,
Willy en Simonne Thielens - Neuts, kinderen en kleinkinderen,
Robert en Maria Volders - Neuts, kind en kleinkind,
Leon en Eliane Vernimmen - Huughe, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,
zijn kozijns en nichten,
de families Neuts, Luyten, Huughe en Peeters.

Door de huidige corona-maatregelen heeft de plechtige uitvaartliturgie
plaats in beperktere kring in de parochiekerk van SINT-AUGUSTINUS,
Clemenceaustraat te Sint-Katelijne-Waver (Elzestraat),
op VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020 om 10 uur.
(Mondmasker verplicht)
Samenkomst aan de kerk vanaf 9.45 uur.
Aansluitend aan de plechtigheid zullen we zijn asurne toevertrouwen
aan het urnenveld op de stedelijke begraafplaats te Mechelen.

Met bijzondere dank aan zijn huisarts Dr. Vanhoudt en aan het verplegend en verzorgend
personeel van WZC Battenbroek te Walem voor hun toegewijde zorgen, steun en vriendschap;
Familie, vrienden en kennissen die afscheid willen nemen van Jan
kunnen dit in het Stedelijk Funerarium, Ziekebeemdenstraat 4 te Mechelen,
op dinsdag 22 september en woensdag 23 september tussen 15 uur en 19 uur.
Rouwadres: Familie Neuts - Huughe p/a Uitvaartzorg Vanthienen
Digitaal condoleren via www.uitvaartzorg-vanthienen.be
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