†

“Als een afscheid
weinig woorden behoeft
is het omdat de mooie herinnering
immer in ons midden vertoeft...”

Hij is de echtgenoot van

Met veel verdriet maar met grote dankbaarheid
voor zijn mooi en lang leven nemen we afscheid van

De heer

Leo Van Camp
echtgenoot van mevrouw Maria Livens
Geboren in Hove op 23 oktober 1929 en
godvruchtig overleden in Torhout op 21 januari 2022,
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.
__________________

De uitvaartdienst waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben op vrijdag 28 januari 2022 om 10.00 uur
in de Decanale Sint-Pieterskerk in Torhout,
waarna Leo begeleid wordt naar de begraafplaats ’Stiltepark De Warande’ in Torhout.
(mondmasker verplicht)

		Maria Livens
Hij is de papa en bompa van
		Christian en Lizzy Laperse – Van Camp
			Pascal en Joëlle
				Olivier, Yannis, Karo
		
Luc en Karin Cafmeyer – Van Camp
			Andries
		
Benny en Kathleen Vercruysse – Van Camp
			Joke en Kenneth
				Senne, Fien
			Jeroen en Isabel
				Elena, Alexander
		Bart en Pascale Welten – Van Camp
			Elien
			Anne
			Rieke
		
Luc en Caroline Van Camp – Vandenberghe
			Jirne
			Arjen
Zijn broers, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 09.45 uur.
U kunt een laatste groet aan Leo brengen in het Rouwcentrum Decombele
Revinzestraat 82, Don Bosco-Torhout, enkel na afspraak via 050 21 62 97
vanaf maandag tot en met donderdag van 17.30 tot 18.30 uur.
U kan uw mededeleven betuigen op www.rouwcentrum-decombele.be

Delen mee in het verdriet
		

De familie Desmyter

Hij is verwant aan de families
		

Van Camp – Daniels en Livens – Van Hissenhoven

Een bijzonder woord van dank voor de goede zorgen gaat uit naar zijn huisarts,
de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis en
allen die Leo met genegenheid hebben omringd.
Rouwcentrum Decombele Tel. 050 21 62 97 – decombele.rik@skynet.be

