
Nooit zullen we ‘t waarom begrijpen, 
het leven heeft een eigen plan.

Met al wat lacht en ademt,
daar was jij een deeltje van.

De heer

Louis Hoecks

weduwnaar van Maria Schoonjans
echtgenoot van Rachel Steenhuyzen

Geboren te Leuven op 3 maart 1939 en 
is ingeslapen te Leuven op 6 februari 2020,

in het bijzijn van de naaste familie.
  
  

De uitvaartplechtigheid rond de urne, waartoe wij u 
vriendelijk uitnodigen, zal plaatsvinden in de aula 

van het crematorium “Hofheide”, 
Jennekensstraat 5 te 3221 Nieuwrode (afslag Aarschot), 

op zaterdag 15 februari 2020 om 13 uur, 
gevolgd door de bijzetting in het urnenveld op de 

begraafplaats van Lubbeek (Bollenberg).

U kan Louis nog een laatste groet brengen in het 
uitvaartcentrum Torreele - Castelein, Pellenbergstraat 9 te 

3360 Lovenjoel op woensdag 12 februari 2020 
van 19.30 tot 20.30 uur.

Met speciale dank aan Willy, Marie-Thérèse en Gerry
Lettelier - Trappeniers voor hun grote steun tijdens zijn 

verblijf, het verplegend personeel van het U.Z.Gasthuisberg,
(Palliatieve afdeling), thuiszorg van het Wit-Gele kruis,

huisarts Annelies De Hondt en wensambulance Kelly en Jan.

 Dit melden u met diepe droefheid:

 Rachel Steenhuyzen
       zijn echtgenote
 Felix Hoecks en Jenny† Robert
 Guillaume† Hoecks
 Pierre en Martine Hoecks - Simon
 Bram en Rebecca Verstraeten - Cupers
 Cindy en Jurgen Verstraeten - Vogels
          zijn kinderen
 Andy en Saar Hoecks - Van De Meeren
 Stephanie en Damien Hoecks - Miet
 Mil Verstraeten
                zijn kleinkinderen
 Nomi en Sky
     zijn achterkleinkinderen 
 Willy en Sonia Vlayen - Vanhulst
 Fernand en Marina Vlayen - Geyns
       zijn broers en kinderen

 Celine en Dominique Steenhuyzen - Cumps
 Francoise Schoonjans     
                zijn schoonzussen

       
 De families Hoecks, Steenhuyzen, Demeulemeester, 
       Van Sebroeck, Schoonjans en Vlayen.

 Bloemen noch kransen, liever een gift ten voordele van de 
 wensambulancezorg VZW op rek-nr: BE10 0000 0000 0404
 met mededeling 128/2990/00003 of steun strijd tegen kanker
 op rek-nr BE45 0000 0000 8989 met vermelding 
 “ter nagedachtenis Louis Hoecks”.
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