Zo plots, zo onverwachts, ben je van ons heengegaan.
Inleiding
We zijn je zo dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
In ons hart zal je voor eeuwig blijven voortbestaan.
Rust zacht, lieve papa.

Dit melden u met stil verdriet:
Ria Steemans,
Kelly Laeremans en Tim Vandereyken,
Kevin Laeremans en Julie Sangers,
†Frans en Irène Steemans - Van der Auwera,

Erwin Laeremans
echtgenoot van

Ria Steemans
Geboren te Aarschot op 16 september 1961
en overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven
op 24 december 2015.

†Roger en †Jeannine Cachard - Laeremans,
Frans en Gerda Laeremans - Smeys,
Pierre en Lisette Laeremans - Geysels,
Johnny en Ida Peetermans - Laeremans,
Paul en Christiane Laeremans - Libert,
Jean en Carine Laeremans - Smeys,
Eric en Vif Laeremans - Van den bergh,
†Theo en Maria Smets - Laeremans,
Louis en Rosa Debelder
De Belder - Laeremans,
Laeremans,
Arlette Laeremans,
Gust en Brenda Laeremans - Terlijn,
met hun kinderen en kleinkinderen,

zijn echtgenote,

zijn kinderen,
zijn schoonmoeder,

zijn naaste familie.

De families:
LAEREMANS - VETS en STEEMANS - VAN DER AUWERA.
De afscheidsplechtigheid, waartoe wij u beleefd uitnodigen,
zal plaatsvinden op woensdag 30 december 2015 om 10 uur
in de parochiekerk van Sint-Hubertus te Ramsel, gevolgd
door de teraardebestelling op de begraafplaats te Ramsel.

Samenkomst en gelegenheid tot rouwgroet
achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.

Een laatste groet aan Erwin kan gebracht worden op dinsdag
29 december 2015 van 19 tot 19.30 uur in het funerarium
Ceulemans, Kerkstraat 6 te Aarschot - Ourodenberg.

De mis vanwege de parochiegemeenschap zal voor hem
worden opgedragen op zondag 24 januari 2016 om 10.30 uur
in voornoemde kerk.

Met dank aan het verzorgend en verplegend personeel
van het UZ Gasthuisberg voor de steun en goede zorgen.

Rouwadres: Familie Laeremans
p/a Uitvaartverzorging Ceulemans
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