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Ik ben niet weg moet je weten,
weg ben ik pas als je me bent vergeten.

De heer

Louis "Lou" Vanstechelman
Gewestelijk directeur van de Nationale Opsporingendirectie 

der Douane en Accijnzen
Commandeur in de Kroonorde.

Reserve Officier

echtgenoot van mevrouw Marcelle Meunier

geboren te Antwerpen op 15 maart 1932
en godvruchtig overleden te Deurne in Residentie Ruggeveld 

op 1 november 2021.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen 
in de parochiekerk van het Heilig Hart te Deurne

op 12 november 2021 om 11u30.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten aan voornoemde kerk, 

Schotensesteenweg, vanaf 11u10.

Na de kerkelijke plechtigheid volgt de asverspreiding 
op de begraafplaats Ruggeveld te Deurne.

Rouwadres: Familie Vanstechelman Louis
p/a Rouwcentrum Loots - Cogelsplein 1- 3 - 2100 Deurne

digitaal condoleren: www.begrafenissenloots.be

Dit laten u met droefheid weten:

Marcelle Meunier

Alistair en Lieve Melville - Vanstechelman 
en Ayla

Jan Vanstechelman
en Pieter-Jan, An-Sofie en Lenny, Lise-Lore, Marie-Line

Herman (†) en Veerle De Ceuster - Vanstechelman
en kinderen en kleinkinderen

Vincent (†) Lemmens

zijn schoonbroer - schoonzussen
zijn neven en nichten

Met dank aan het ganse team van Residentie Ruggeveld, 
afdeling V2 voor de goede zorgen.

Voor jullie vriendschap tijdens zijn leven,
voor jullie troostend woord bij zijn heengaan,

danken wij jullie oprecht.

Mon Lou,

Je sais Lou, tu ne m'as pas quittée
Seul ton corps s'en est allé
Mon cœur sera toujours près de toi
Toi, tu veilleras sans cesse sur moi.

Tu fus un époux absolument adorable
Le souvenir de notre destin est mémorable
Après 42 ans d'intense bonheur
ton départ est une immense douleur.

Vole mon amour, va rejoindre Vincent
Mon enfant que tu affectionnais tant
Avec corps et âme tu l'as soigné
Car tu l'as profondément aimé.

Je te remercie chaleureusement
Pour ton immense dévouement
Sans ton aide, je n'aurais pu surmonter
les souffrances que la vie nous a infligées.

Ta femme.


