Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde graag verder maar verloor dit gevecht.

de heer

Eddy Van Loock
echtgenoot van mevrouw

Magda Nijs

Eddy leeft verder in het hart en de herinnering van
Magda Nijs
zijn echtgenote
Mario Van Loock
Gerry Van Loock
zijn zonen
Frans † en Bertha † Van Loock - De Cuyper
zijn ouders
Lizette en Rogier Van Loock - Heylen
Geert en Veerle en kinderen

Geboren te Koningshooikt op 8 juli 1954
en na een moedige strijd,
thuis zachtjes van ons heengegaan
op 5 januari 2019.

Christel en Lukas
Jan † Van Loock
Nancy en Chris en kinderen
Jef en Maria Van Loock - Baetens
Danny † Van Loock

Dankbaar om zijn leven onder ons,
nodigen wij u uit om afscheid te nemen van Eddy
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk
Sint-Jan Evangelist te Koningshooikt
op vrijdag 11 januari 2019 om 10.00 uur,
waarna we hem te ruste leggen
op de begraafplaats te Koningshooikt.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk
vanaf 9.40 uur.
Gebedswake op donderdag 10 januari 2019
om 19.00 u in voornoemde kerk.
Er kan een laatste groet gebracht worden aan Eddy,
in rouwcentrum ‘Van den Broeck’,
Melkouwensteenweg 27, 2590 Berlaar (Heikant)
op woensdag van 19.00 u tot 20.00 uur
en op donderdag na de gebedswake.

zijn broers, zus, schoonbroer en schoonzus
zijn neven en nichten
Frans en Celine † Nijs - Bosmans
zijn schoonouders
delen verder mee in dit verdriet
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families Van Loock - De Cuyper en Nijs - Bosmans
Met dank aan huisdokter Tamsin, dokter Gesell,
het team van de thuisverpleging, apotheek Van de Weyer
en de kiné voor hun goede zorgen.
Rouwadres : Fam. Van Loock - Nijs
p/a Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar
Eddy zal herdacht worden
in de Eucharistieviering van zaterdag 2 februari 2019
om 18.00 uur in de parochiekerk van Sint-Jan Evangelist.
www.van-den-broeck.com

tel. 015 24 14 28

