
Dankbaar aandenken aan

De heer

Edward De Ville
echtgenoot van Anita Coeckelberghs

Geboren te Leuven op 15 oktober 1956 en 
overleden te Leuven in het 

U.Z.Gasthuisberg op 6 maart 2021. 

De familie dankt u voor uw 
blijk van medeleven.

Een moedige strijd, 
met humor en een kwinkslag, 
sterk in al zijn eenvoud, 
een echtgenoot, vader en opa van 
wie je onvoorwaardelijk houdt.

Uitvaartcentrum Torreele - Castelein, 016/461737

 Dit melden u:

  
 Anita Coeckelberghs
      zijn echtgenote

 Mario en Risalie De Ville - Bacalso & Elisa
 Joeri De Ville
 Dimitri en Tatjana De Ville - Van Huyck    
                    zijn kinderen en kleinkind

 

 Delen in de rouw:

 zijn naaste familieleden, vrienden en kenissen
 De families De Ville en Coeckelberghs.
 
 Met speciale dank voor hun toegewijde zorgen:
 het verplegend personeel van het UZ Gasthuisberg 
 (eenheid 663), 
 het nierdialysecentrum,
 de verpleging van het Wit-Gele Kruis,
 zijn huisarts, Dr. Jan Wissels 

 

Uitvaartcentrum Torreele - Castelein, 016/461737
 condoleren: www.torreele-castelein.be

 
                

De eindige horizon van het leven
laat ons verweesd achter in een zee van verdriet.

De pijn waardig getrotseerd, een glimlach en een 
traan, met warmte en liefde, maar te veel leed.

In herinneringen voor eeuwig aan onze zijde, 
fier en trots leef je verder in onze gedachten.

De heer 

Edward De Ville
echtgenoot van Anita Coeckelberghs

zoon van Alfons† en Jeanne† De Ville - Adriaens

Geboren te Leuven op 15 oktober 1956 en 
overleden te Leuven in het UZ Gasthuisberg 

op 6 maart 2021.

Mogelijkheid tot groeten in het uitvaartcentrum 
Torreele-Castelein (Pellenbergstraat 9, 3360 Lovenjoel) 
op woensdag 10 en donderdag 11 maart 2021 tussen 
18u00 en 19u00. Gelieve telefonisch een afspraak te 

maken op 016/461737.

Gezien de huidige omstandigheden zal de bijzetting van 
de urne in het urnenveld op het kerkhof van Wilsele 
(Sint-Martinus) plaatshebben in intieme familiekring.

U kan de uitvaart volgen via volgende link: 
https://hofheide.livestream.fdesigner.eu/login 

code: edward1956 en dit op zaterdag 13 maart 2021 
om 10u30.


