Hij was er altijd voor iedereen,
met raad en daad,
nog zoveel te doen,
zoveel te geven,
nog niet klaar in dit leven.
Hij leeft verder in het hart en de herinneringen van:
Hilde Schoevaerts

André Vertommen
echtgenoot van Hilde Schoevaerts
Secretaris van de handbalclub Atomix
Regiovoorzitter raad van bestuur van het
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen
Voorzitter sportraad Haacht
Gewezen provinciaal directeur Cera van Brabant en Antwerpen
Gewezen regiodirecteur KBC Antwerpen
Penningmeester van de Vlaamse Handbal Vereniging
Actief in verschillende verenigingen en organisaties
geboren te Berlaar-Heikant op 21 april 1951
en omringd door zijn familie overleden te Leuven
in het UZ Sint-Pieter op 4 september 2017,
gesterkt door het ziekensacrament.

zijn echtgenote
Gerrit Vertommen en Soﬁe Naveld
Jente (zijn petekind), Vince, Mila
Sigrid Vertommen
Joris Vertommen en Marie Decheneux
Noa, Victor
Florian Vertommen
zijn kinderen en kleinkinderen
Leo Vertommen en Gilberte Dupont
Christiane Vertommen
Edwin Vertommen
Romain Schoevaerts en Nicole Segers
Herman Schoevaerts
Yvo Schoevaerts
Hugo Schoevaerts en Anita Van Nerom
met hun kinderen en kleinkinderen
zijn naaste familie
De families Vertommen, Schoevaerts, Geerts en Lemberechts.

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
heeft plaats in de parochiekerk Sint-Remigius te Haacht-Centrum
op zaterdag 9 september 2017 om 10 uur, gevolgd door de crematie.
In de namiddag zal de begraving van de asurne plaatsvinden
in intieme familiekring op de begraafplaats van Haacht.
Gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur.
De eucharistieviering ter nagedachtenis van de overledene
vindt plaats op zondag 15 oktober 2017 om 11 uur.
Wij nodigen u vriendelijk uit om deel te nemen aan deze viering.
U kan André een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikestraat 2 (langs de weg Leuven-Mechelen) te Herent
op vrijdag 8 september 2017 van 18.30 tot 19.30 uur.

Met dank aan zijn huisarts en aan de dienst Palliatieve Zorgen
van het UZ Sint-Pieter.
Na de uitvaart bent u vriendelijk uitgenodigd in zaal
Onder Den Toren (naast de kerk) tot 12.30 uur,
om het glas te heﬀen op het leven van André.
Liever dan bloemen, een gift voor de Stichting tegen Kanker
op het rekeningnummer BE45 0000 0000 8989,
ter nagedachtenis van André Vertommen.
Rouwadres: Familie Vertommen - Schoevaerts
p/a Begrafenissen Pues, Eikestraat 2, 3020 Herent
Begr. PUES

016 - 60 15 06

condoleren: www.pues.be

