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Carl en Veerle Reyns-Beckers

Ria De Winter

Lieve Jeannine,
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van
uw lieve man.
Vanwege uw buren, tenniscollega's en vrienden
Carl en Veerle

Het zijn vaak de kleine dingen die in je herinnering
blijven:
de vredige momenten samen, een glimlach, een
bepaald gebaar.
Hoe zwaar het nu ook is, op den duur zullen deze
kleine dingen het verdriet verzachten.
Met innige deelneming.

28 januari 2020

30 januari 2020

familie C. Morel- van Loon
29 januari 2020

zo ver en zo nabij... bedankt Joe voor zoveel
oprechte vriendschap. Je blijft een deel van ons
leven. Voor Jeannine, kinderen en kleinkinderen
wensen we de kracht van dierbare herinneringen.

Robert Meersmans

Vlug Vooruit vzw
31 januari 2020

Als club willen wij de ganse familie onze
deelneming betuigen en jullie veel sterkte
toewensen. We zullen hem allemaal missen.

29 januari 2020

Dr Marc Schroyen

Innige deelneming aan de ganse familie Callens
bij het overlijden van mijn beste medewerker en
maat ooit !

Innige deelneming aan de ganse familie.

Els Degreef

30 januari 2020
Beste Jeanine, Erik, Kris en Katleen

31 januari 2020

Platteau-kauffmann
31 januari 2020

Veel sterkte en onze oprecht medeleven bij het
overlijden van jullie man,vader,grootvader.

Wij zijn in gedachten bij jullie en wensen de
ganse familie heel veel sterkte toe.
Deze Irish blessing richten wij speciaal aan Joe.

Lex en elly Spanoghe-Bruylants

May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face,
The rains fall soft upon your fields.

Woorden blijven onvolkomen, maar toch zo
noodzakelijk. Stil geworden in het verdriet bieden
wij onze innige deelneming aan.

And until we meet again, until we meet again,
May God hold you in the palm of his hand.
Van harte
Els Degreef, Dave, Willem en Wouter

1 februari 2020
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Rik Huyghe

1 februari 2020
Met spijt en verwondering hebben we vanuit
Spanje het droevige nieuws van Joe's overlijden
vernomen.
Langs deze weg wensen wij Jeannine en de
familie veel sterkte met dit verlies.
Leona en Rik.

Herman De Poorter - Frieda Vanlaer
1 februari 2020

Jeannine, onze innige deelneming bij het
overlijden van Joe.
Wij wensen u en de kinderen heel veel sterkte
toe.
Frieda en Herman
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