
Dankbaar voor zijn leven onder ons
nemen we met mooie herinneringen afscheid van

de heer

Luc Bortels
echtgenoot van mevrouw

Mariet Geelen

geboren in Hasselt op 13 april 1960
en zachtjes van ons heengegaan in het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth op 14 februari 2019,

gesterkt door de Ziekenzegening.

algemeen directeur van het Sint-Jozefcollege Turnhout_____

De plechtige uitvaartdienst, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
zaterdag 23 februari 2019 om 14.00 uur in de Pinksterkerk aan de Koningin Astridlaan
in Turnhout, gevolgd door de begrafenis op het stedelijk begraafpark Nazareth
aan de Steenweg op Merksplas.

Gelegenheid tot groeten en condoleren achteraan in de kerk vanaf 13.15 uur.

De avondwake wordt gehouden op vrijdag 22 februari 2019 om 19.00 uur in voormelde kerk.

Na de avondwake is er gelegenheid tot afscheid nemen in het rouwcentrum Jan Schillebeeckx, 
Steenweg op Oosthoven 3, 2360 Oud-Turnhout.

In verbondenheid met Luc en met de geloofsgemeenschap van de Pinksterkerk vieren we samen 
eucharistie op zondag 3 maart 2019 om 11.00 uur.

Rouwadres: Slachthuisstraat 6, 2300 Turnhout

Turnhout, 14 februari 2019

Dit melden u:

Mariet Geelen 
     zijn echtgenote

Kristien en Dieter
 Sara en Eva

Ester en Joris

David en Lieselot
     zijn kinderen en kleinkinderen

Marc en Lieve & kinderen

Bart en Els & kinderen
     zijn broers en hun gezin

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

De families Bortels  - Smets en Geelen - Stienaers.

Gij die alles tot leven wekt
Adem in mij
Wek ons tot nieuw leven

Voor de goede zorgen danken wij oprecht
 Prof. Dr. C. Dooms, pneumoloog in het UZ Leuven,

longspecialiste Dr. S. Van Hees, het personeel van de afdeling pneumologie
en de palliatieve afdeling van het AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth
en allen die hem met de beste zorgen en genegenheid hebben omringd.

Uitvaartzorg Jan Schillebeeckx, Oud-Turnhout, 014/46.29.20
condoleren via www.schillebeeckx.be


