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mais tu es partout là où je suismais tu es partout là où je suis
 Victor Hugo Victor Hugo

Rouwadres: 

Sint-Katharinastraat 116

2870 Ruisbroek

Condoleren: 

www.uitvaartderuyte.be



Jeff,

echtgenoot van
 Francine Verlinden

papa van
 Kenny en Kurt Raes - Van der Vieren
 Jill en Tim Raes - Léonard

opa van
 Axel Van der Vieren
 Emma Van der Vieren
 Loïk Léonard
 Stan Léonard

broer van 
 Marie-Louise en Charles Groes -Verbruggen
 Leonard Groes (†)
 
schoonbroer van
 Lisette Verlinden - Octaaf Schilders (†)
 E.H. Joseph Verlinden
 Elvire en Ann Verlinden - Tielen
 François Verlinden
 Leon Verlinden

De families Raes en Verlinden.

Onze oprechte dank aan zijn huisarts Dr. Ann Proesmans, de thuisverpleging, 

de dokters en het verplegend personeel van UZ Gasthuisberg te Leuven.

Het onderzoek naar hersentumoren door professor Van Gool lag Jeff nauw aan het hart.

Daarom liever geen bloemen, U kunt vrijblijvend een gift overmaken aan  

de Koning Boudewijn Stichting, IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOTBEB1)  

met mededeling TGE - IOZK gGmbH - Duitsland/ Jeff Raes.

Sterven doe je niet ineens
Maar af en toe een beetje
En alle beetjes die je sterft
’t is vreemd , maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan:
Je zegt: ik ben wat moe
Maar op een keer ben je aan
Je laatste beetje toe
          Toon Hermans

†
Vol dankbaarheid om wat hij in zijn leven voor ons is geweest,

nemen wij afscheid van

Jozef Philip Raes
“Jeff”

echtgenoot van Francine Verlinden

Stichter en gewezen zaakvoerder Art Glass atelier en Interieurglas
Gewezen voorzitter en lid Fifty-One Club Klein-Brabant

geboren te Ruisbroek op 24 maart 1950
en overleden te Blankenberge op 28 juli 2020.

Door de huidige coronamaatregelen zal de uitvaart 

in de Sint-Katharinakerk te Ruisbroek plaatsvinden in beperkte kring. 

U kan de uitvaart volgen via livestreaming op woensdag 5 augustus 2020 om 12.00 uur,

via www.uitvaartderuyte.be/in-memoriam.

De crematie en de begraving van de urne 

in het gedenkbos op de begraafplaats Landschapspark te Puurs, 

zal op een later tijdstip doorgaan in intieme familiekring.


