
Bedroefd om zijn heengaan,
maar dankbaar voor zijn leven onder ons, 

hebben wij afscheid genomen van

Willy Van Walle
levenspartner van Marjolein Hendrickx

geboren te Waasmunster op 21 januari 1943
en overleden na een moedige strijd thuis te Deurne

op 26 augustus 2021.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
donderdag 2 september 2021 om 13.30 uur, 

in de kerk van St.-Benedictus te 
Mortsel-Dorp, Dorpsstraat 1.

Samenkomst in de kerk. 

Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats 
van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

Rouwadres:
Familie Willy Van Walle,
p/a Begrafenissen Goossens & Celis,
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u met droefheid:

Marjolein Hendrickx en Babs . 
zijn levenspartner en trouwe viervoeter,

Inge Van Walle, 
 Danté Mortier, 
Peggy Van Walle en Tom Lauwers, 
 Maud Lauwers, 
 Noé Lauwers,

zijn kinderen en kleinkinderen,

Constant (†) en Maggy Hendrickx - Aerts, 
zijn schoonouders,

Jef (†) en Gaby Van Camp - Van Walle,
 zoon en partner, 
Honoré (†) Van Walle, 
Constant (†) en Mariette (†) Schwagten - Van Walle, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Pierre (†) Van Walle, 
Walter (†) en Marleen (†) Van den Bergh - Van Walle, 
 zoon, schoondochter en kleinkinderen, 
Jos (†) en Rita (†) Van Walle - Bellemans,

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, 
zijn neven en nichten,

Romy Hendrickx en echtgenoot en kinderen, 
Marianne Hendrickx en partner, 
Brigitte Hendrickx en dochter, 

zijn schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

Met bijzondere dank aan huisarts Koen Vertongen    
en thiuisverpleegsters, Laya, Cindy en Martine  

voor de goede en toegewijde zorgen.
Inge en Peggy willen Leentje extra bedanken
voor de liefdevolle verzorging van hun papa.

Zwijgzaam, stil en zonder veel vragen
heb jij je ziekte gedragen,

met onuitputtelijke kracht vocht jij 
voor iedere nacht.

Zo ben je langzaam... moegestreden 
uit ons midden weggegleden. 

En na een dappere maar ongelijke strijd 
uit je lijden nu bevrijd.


