
Stil en verdrietig, maar vooral dankbaar
om wat hij voor ons gedaan heeft,
melden wij u het overlijden van

De heer 

Lucien Leeman
weduwnaar van mevrouw Magda Van den Steen

Oprichter Landbouwwerken Leeman
Mede-oprichter Grondwerken Leeman bvba

Geboren te Moorsel op 10 januari 1943
en plotseling overleden in het ASZ te Aalst op 13 oktober 2019,

begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Gorik te Haaltert op

zaterdag 19 oktober 2019 om 10 uur,

gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Haaltert.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kunt Lucien een laatste groet brengen 
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,

alle weekdagen t.e.m. donderdag  van 10 tot 11 uur en van 16 tot 18.45 uur.

Dat hij rust in vrede.

Dit melden u met diepe droefheid:

Paul Leeman
Luc Leeman
Mark en Nancy Leeman - Poelman

zijn petekind Sharie Leeman
Jenten Leeman
Arne Leeman

Chris en Leen Rooseleir - Leeman
Stef Rooseleir
Nick Rooseleir

Hugo (†) Leeman
zijn kinderen en kleinkinderen

Willy (†) en Germaine Callebaut - Leeman
kinderen en kleinkind zijn zus

Zijn neven en nichten.

De families Leeman, Van den Steen, Van Linthout en Meganck.

Met dank aan zijn huisarts dr. Van Der Stockt,
de verpleegkundigen van ‘Solidariteit voor het gezin’,
het verplegend personeel van de dienst Pneumologie van het ASZ te Aalst.

Rouwadres: 
Familie Leeman - Van den Steen
p/a Uitvaart Callebaut
Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart voor ons geklopt

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust zacht, lieve va.
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