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Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beetje 
en alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd maar die vergeet je, 
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer dan ben je aan 
je laatste beetje toe. 
  Toon Hermans

De heer 
Rik Van Avondt
echtgenoot van Hilda Op de Beeck

Geboren te Werchter op 24 april 1935
en overleden in WZC De Klinckaert te Haacht op 29 juli 2018.

Gewezen lid van diverse duivenverenigingen.

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij u uitnodigen, 
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Remigius te Haacht
op VRIJDAG 3 AUGUSTUS 2018 om 10.00 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting op de begraafplaats van Haacht.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan Rik nog een laatste groet brengen rond de urne in het 
uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 - Tremelo, ingang zuid, 
parking via Boterstraat
op donderdagavond 2 augustus 2018 van 18.30 tot 19.00 uur.

Herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 19 augustus 2018 om 11.00 uur.

Dit melden u:

Hilda Op de Beeck,     zijn echtgenote;

Danny en Nancy Van Avondt - De Smet,
 Nick en Janne,
 Niels,
Herman en Nadine Decoster - Van Avondt,
 Sam en Axelle en dochtertje Stans,
 Jelle,
 Jens en Lynn,
 Jannick en Lisa,
 Eli,
Wim en Ann Van Avondt - Van Der Borght,
 Steffen,
 Lucas,
 Maxime en Kaat,  
   zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;

Zijn broer, schoonbroer, schoonzussen en nichten.

Zijn beste vrienden.

De families Van Avondt en Op de Beeck.

Met dank aan allen die goed voor hem gezorgd hebben.

Rouwadres :
Gerzevien 24 - 3150 Haacht.
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