
Dit melden u:

Joseph (†) en Jeanne (†) Levens - Van den Eynde 
zijn ouders

Ben (†) Levens
zijn zoon

Edward (†) en Germaine Wall - Van den Eynde
zijn tante

Zijn neven en nichten.

Paul en Monique Baeten - Bertels
kinderen en kleinkinderen

Eddy (†) en Ria Mariën - Bertels en Dennis
kinderen en kleinkinderen

De families Levens en Van den Eynde.

Rouwadres: Familie Sam Levens
p.a. Uitvaartverzorging Dirk Broes
Bruul 10,  2570 Duffel
Tel. 015 32 23 00

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be
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Plots uit ons leven weggerukt,
niet uit onze liefde,

nemen we afscheid van

Evrard (Sam) Levens 

lid van Visput De Slijkvissers

geboren te Sint-Katelijne-Waver op 25 maart 1947
 en thuis onverwacht van ons heengegaan

 op 9 december 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, 
afscheid te nemen van Sam tijdens de 

uitvaartplechtigheid in het Uitvaartcentrum 
Dirk Broes, Kapelstraat 59 te Duffel op 
donderdag 5 januari 2023 om 11 uur.

Samenkomst in de aula.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de 
asverspreiding gebeuren op de strooiweide 

van de begraafplaats te Walem.
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