Lieve pepe,
Al hield je nog zoveel van het leven
je had het niet in eigen hand
je hebt een lange weg afgelegd
en dan.. toch nog zo plots
Ik ga je missen,
Liefs Miguel

Opa
Als ik naar de hemel kijk
Daar waar sterren stralen
Denk ik met heel veel liefde aan jou
Ik heb je nu gevangen
In m'n hart met gouden slot
Voor altijd een herinnering
Die gaat nooit kapot
Lieve opa,
Je bent misschien van ons weggegaan
Maar iemand als jij zal voor altijd in m'n hart bestaan
Liefs Novita

Als tranen een trap
konden bouwen en herinneringen
een brug
Dan klom ik hoog in de
hemel en dan haalde
ik je terug.

François Heungens
° 21-08-1948
* 07-12-2021

Dit melden u:
zijn echtgenote:			

Marie Jeanne Schuddinck

zijn kinderen en kleinkinderen:
				
				

Kurt en Monique Heungens - Theus
Chris en Nancy Bracke - Heungens, Miguel en Inneke
Kris en Els Heungens - Verhaegen en Novita

zijn ouders:			

Georges (†) en Mia (†) Heungens - Brüder

zijn schoonmoeder:		

Louis (†) en Simona Schuddinck - François - René (†) De Prycker

zijn zussen, schoonbroers en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
				
Etienne (†) en Monika Verlaeckt - Heungens
				
Eddy en Rita Michiels - Heungens
				
Wim en Edith Heirman - Heungens
				Michel (†) Heungens
De families Heungens, Schuddinck, Brüder en François.
Rouwadres:			

Plezantstraat 71 w2 - 9240 Zele

Met mooie herinneringen nemen wij afscheid van
de heer

François Heungens
echtgenoot van mevrouw Marie Jeanne Schuddinck
Geboren te Zele op 21 augustus 1948 en overleden te Gent op 7 december 2021.

De afscheidsplechtigheid aan de asurne,
zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Van Cleemput, Kouterstraat 151 te Zele
op maandag 13 december 2021,
in intieme kring.
Aansluitend zal de asverstrooiing plaatsvinden op het kerkhof van Zele-centrum.
Naar wens van François is er geen gelegenheid tot het brengen van een laatste groet.
Met onze dank aan Dokters, al het personeel van het UZ Gent en aan het Medi-Team van Zele.
condoleren: www.uitvaartzorgvancleemput.be

