
 

Geschokt door zijn plotse heengaan maar ontroerd
en dankbaar voor al wat hij zo zinvol voorleefde
melden wij u het afsterven van

De heer

François Roelants
weduwnaar van Alma Van Craen

Geboren te Baal op 7 april 1937
en geheel onverwacht overleden te Tremelo 
op 15 oktober 2020. 

Lid van Duivenbond “De Zwaluw” Baal 

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van 
François. 

Door omstandigheden is dit nu niet mogelijk
en zal het afscheid en de bijzetting op de begraafplaats
van Tremelo in  familiekring plaatsvinden.

Dit melden u:

Michel Roelants, 
Luc en Sonja Roelants - De Maesschalck en Thomas
  zijn kinderen en kleinzoon ;

Justin en Maria Vandenbroeck - Roelants,
 kinderen en kleinkind,

Ludo en Lydia Op de beeck - Van Craen,
 kinderen en kleinkinderen,

                zijn zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten;.

De families Roelants, Van Craen, Goossens en Verhaegen.

Rouwadres:
Familie Roelants 
p.a. Uitvaartverzorging Eraly,
Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.
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