
Dit melden u:

Marina en Eddy Van de Broeck - Van Gestel
zijn dochter en partner

Robin en David Van Gestel - Walewijns
zijn kleinzoon en partner

Roger Van de Broeck met partner en kinderen
zijn broer en partner, 

neven en nichten

Zijn neven en nichten.

Maria Stevens, kinderen en kleinkinderen
zijn schoonzus met kinderen en kleinkinderen

De families Van de Broeck, Daelemans,
Onzia en Verbeeck.

Met dank aan dokter Reyntjens, het personeel en 
de nachtverpleging van afdeling Perwijs van het 

WZC Sint-Elisabeth te Duffel en een speciale dank aan 
Claudette voor de goede zorgen.

Rouwadres: Familie Jozef  Van de Broeck
p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes
Bruul 10,  2570 Duffel
Tel. 015 - 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be
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Het laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.

Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Jozef  Van de Broeck

weduwnaar van Anna Daelemans

geboren te Lint op 23 mei 1934 en 
overleden in het WZC Sint-Elisabeth 

te Duffel op 5 februari 2023.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons, afscheid 
te nemen van Jozef  tijdens de uitvaartplechtigheid in het 
Uitvaartcentrum Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel op 
zaterdag 11 februari 2023 om 14 uur. 

Samenkomst in de aula.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de bijzetting van de 
asurne gebeuren in het urnenveld op de begraafplaats te 
Duffel (Merodestraat).

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Dirk 
Broes, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische afspraak 
op 015 - 32 23 00 tot en met donderdag 9 februari 2023.
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