
Nu is er nog de pijn om het gemis,
straks wordt het stille dankbaarheid

om wie hij voor ons blijft :
iemand om nooit te vergeten ...

†
DE HEER

Pieter Van Lierde

echtgenoot van mevrouw Frieda Van Eynde

hij werd geboren te Lier op 18 november 1958
en is er zachtjes ingeslapen op 6 november 2010,

gesterkt door de ziekenzalving

gewezen zaakvoerder ‘Glashandel Van Lierde B.V.B.A.’
gewezen scheidsrechter K.B.V.B.

lid van de Centrale Scheidsrechterscommissie
35 jaar lid van K.S.O.L.E.O.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Pieter
op ZATERDAG 13 NOVEMBER 2010 om 10 uur in de kerk

van Sint-Jan-Evangelist, Dorpsstraat te Koningshooikt.

 
Samenkomst met gelegenheid tot groeten 

in voornoemde kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend geschiedt de bijzetting van de asurne in het 
columbarium op de begraafplaats te Koningshooikt.

echtgenoot van

 Frieda Van Eynde

pa van

 Nico Van Lierde en Bea Weingartz
 Wim Van Lierde

trotse opa van

 Pieter-Jan Van Lierde

zoon van

 Jan en Josée Van Lierde - Thys

schoonzoon van 

 † Jos en Antonia Van Eynde - Coenen

schoonbroer, nonkel van

 Jan en Sonia Vercammen - Van Eynde
         Maurice, Arthur, Felix
 Herman en Grete Van Eynde - Govers
         Zoë, Tahnée

verwant met de families Van Lierde, Van Eynde, Thys, Coenen

Met dank aan zijn huisarts dr. Luc Claes en aan het personeel 
van de thuisverpleging voor hun goede zorgen.  
Tevens dank aan de behandelende artsen en het personeel 
van het H.-Hartziekenhuis te Lier en Gasthuisberg te Leuven.

Indien u dat wenst, kan u Pieter groeten in het rouwcentrum 
aan de Berlaarsesteenweg 16 te Lier (parking achteraan), 
op woensdag en donderdag tussen 19 en 20 uur.

rouwadres : Nachtegaalstraat 18, 2500 Koningshooikt

begrafenissen - crematies - privaat rouwcentrum Van der Heyden & Hellemans Kurt
Berlaarsesteenweg 16 - 2500 Lier - Tel: 03 480 05 17 & 03 480 28 80


