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Sterven doe je niet ineens, maar elke dag 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 het laatste beetje toe.

Toon Hermans

Wij nemen afscheid van

de heer

Jef Van Eyck
echtgenoot van wijlen 

mevrouw

Christine Clijsters (†2016)

Hij werd geboren te Turnhout op 11 december 1933
en is rustig ingeslapen in het WZC ‘Hof van Gan’ 

te Genk op 31 januari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie op  
dinsdag 7 februari 2023 om 10.30 uur in  
de O.L.Vrouwkerk van Gerdingen, Barrierstraat  
te Gerdingen - Bree, waarna we hem te rusten leggen 
bij Christine op begraafplaats ‘De Kluis’ gelegen in 
de Pater Coninxlaan te Bree.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk
vanaf 10.00 uur.

Gelegenheid om Jef een laatste groet te brengen en
de familie te condoleren in het funerarium Creemers,
Cobbestraat 26 te Bree op maandag 6 februari 2023
van 19.30 tot 20.30 uur.

Zijn kinderen

 Dominic Van Eyck en Ria Cleiren

 Eric Van Eyck en Ann Steyaert

 Ingrid Van Eyck en Stan Robijns

 Kris Van Eyck en Barbara Storf

Zijn klein- en achterkleinkinderen

  Bert en Verona, Priya, Alba
  Annelies en Tom

  Elke en Dave, Ymke
  Dries
  Janne en Daan

  Stijn
  Mieke en Stijn, Lander, Anna
  Anke en Jonas, Henri
  Joke en Dieter, Lena

  Aaron en Kristina
  Lauran en Rike

Delen in dit verdriet: zijn zus, schoonbroers,
 schoonzussen, neven en nichten.

De families VAN EYCK en CLIJSTERS.

Met dank aan de directie en verpleging 
van het WZC ‘Hof van Gan’   

voor hun steun en liefdevolle zorgen.

Rouwadres: Familie Van Eyck - Clijsters
 p.a. Cobbestraat 26, 3960 Bree


