“Mama, mijn leven is moeilijk,
maar ik ben zo blij dat jij mijn mama bent.”
Liam aan zijn mama, vlak voor zijn operatie

“Een betere vader kan ik me niet wensen !”

Dit melden u met diepe droefheid :

Verjaardagswensen van Liam aan zijn paps

Peter en Hanh SEGAERT-HUYNH
zijn ouders
Na 13 moedige jaren waarin hij in zijn omgeving een boodschap van optimisme, wilskracht
en vrolijkheid bracht, nemen wij afscheid van

Arnold en Resi SEGAERT-MAES
HUYNH Kim Dai (?
) en NGUYEN Thi Dieu Huong
zijn grootouders

Liam SEGAERT

Els SEGAERT en Stany DENYS, Robin en Maxim
HUYNH Kim Duc, echtgenote Dung en kinderen

e

Leerling 2 jaar Latijnse aan de Don Bosco Middenschool Haacht

HUYNH Thi Kim Lan, echtgenoot Toan en kinderen
HUYNH Thi Kim Hue, echtgenoot Ha en kinderen

geboren te Leuven op 25 april 2000 en plotseling overleden
in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 16 november 2013.

HUYNH Kim Vu, echtgenote Thanh en kinderen
HUYNH Kim Hai en verloofde Thuy
zijn ooms, tantes, neven en nichten
Patrick MAES en Yvette VANHOVE
zijn peter en meter
Frank en Nga MATTHYS-CAI en Nathalie
onze bijzondere vrienden

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Liam in de
Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk te Herent-centrum op zaterdag 23 november 2013 om 10 uur.
De families SEGAERT, MAES, HUYNH en NGUYEN.
Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.20 uur.
U kan Liam een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 (langs de weg
Leuven-Mechelen) te Herent (Winksele-Delle) op vrijdag 22 november 2013 van 19 tot 20 uur.

Voor hun bijzondere inzet voor Liam gedurende vele jaren danken wij :
Josy, Joke en Loesje van het kinesitherapie-team De Wiebeltjes.
De artsen en het personeel van de Dienst Kindergeneeskunde NMRC van UZ
Gasthuisberg Leuven, de orthopedisten van VIGO en zijn huisdokter Dr. Bart Denolf.
De directie en leerkrachten van de Lagere School De KRAAL te Herent.
De directie en leerkrachten van de DON BOSCO Middenschool te Haacht.

Begr. PUES

016 - 60 15 06

condoleren: www.pues.be

