
Dit melden u met droefheid:

zijn echtgenote
Cecile Kennes

zijn kinderen
Jos en Anita De Maeyer - Hellemans
Werner Hellemans

zijn kleinkinderen
Anke De Maeyer
Steffi De Maeyer en Jonas Brems

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen.

Zijn neven en nichten.

De families Hellemans, Kennes, Hermans en Luytens.

De familie dankt dokter Frank Demeulenaere en
de thuisverpleging voor hun goede zorgen.

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

Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be
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In stilte van deze dagen 
nemen we zwijgend afscheid. 

Zacht sloot je de ogen
 en ging je van ons heen.  

Willy Hellemans 

echtgenoot van Cecile Kennes

geboren te Lier op 31 augustus 1933 en 
thuis zachtjes van ons heengegaan 

op 21 november 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit, om samen met ons, afscheid 
te nemen van Willy tijdens de uitvaartplechtigheid in de 
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil, Bruul te 
Duffel op zaterdag 26 november 2022 om 11.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de 
kapel vanaf  11.15 uur.

Aansluitend aan de plechtigheid zal de urne worden 
bijgezet in het urnenveld op de begraafplaats te Duffel 
(Merodestraat).

Er is gelegenheid tot groeten in het Uitvaartcentrum Dirk 
Broes, Kapelstraat 59 te Duffel na telefonische afspraak op 
015 - 32 23 00 tot en met donderdag 24 november 2022.
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