
Stil en eenvoudig
ben je weggegaan.
Stil en eenvoudig

zul je in onze harten
blijven voortbestaan.

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest, nemen wij afscheid van

De heer

Jean "Jan" Pitteurs
echtgenoot van mevrouw Emma "Joske" Platteau 

geboren te Liedekerke op 25 november 1936 en thuis 
overleden te Sint-Katherina-Lombeek op 27 december 2022.

Dit melden u met diepe droefheid:

Emma "Joske" Platteau zijn echtgenote

Kristof en Geneviève Pitteurs - Faye
Joris en Ilse Pitteurs - Timmermans
Willem en Veerle Pitteurs - Dehertog
Maarten en Anneke Pitteurs - Peeters zijn kinderen

Iani en Waly
Yarno en Ella
Gitte en Juna
Bess en Mel zijn kleinkinderen

De families Pitteurs, Platteau en Van der Slagmolen

Met dank aan Dr. Durang, haar collega's en het verplegend team van Het Licht

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen worden in de 
Sint-Katharinakerk, Kerkpleinweg 5 te Sint-Katherina-Lombeek, op woensdag 4 januari 2023 om 10 uur.

Daarna begeleiden we Jan naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Sint-Katherina-Lombeek.

Samenkomst en begroeting aan de kerk vanaf 9.30 uur.

Online condoleren: www.begrafenissengoeman.be

Correspondentieadres: 
Begrafenissen Goeman, t.a.v. familie Pitteurs - Platteau

Statiestraat 137 
1740 Ternat
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