Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart.

Louis is graag gezien door:
Yvette Selis

Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart.

†
Wij nemen afscheid van
de heer

Louis Ruythooren
Echtgenoot van mevrouw Yvette Selis

zijn echtgenote
Patrick en Els Van Acker - Ruythooren
		

Sam en Rehan

			Twan
		

Bram en Adelina

			Juliana
			Emilia
Wim en Daisy Ruythooren - Meul
		

Jana

		

Jennis

						

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Roger en Godelieve (†) Ruythooren - Wuytack, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Maria Selis, kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter
François (†) en Julia Selis - De Bruyn, Lucien Bryssinck, kinderen en kleindochter
Paul (†) en Francine Van Duysen - Selis, Eddy Schockaert, kinderen en kleinkinderen

Geboren te Sint-Niklaas op 2 april 1943 en overleden te Beveren
op de palliatieve eenheid van AZ Nikolaas op 17 september 2020.

Patrick Selis, kinderen en kleinkinderen
Dirk en Nancy Selis - Dullaert, kinderen en kleinkinderen
Eric en Veerle Piessens - Selis, kinderen en kleinkinderen
Bert en Sarah Selis - Martens, kinderen en kleindochter
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.
Verwant aan:
________

de families Ruythooren, Selis, Hullebroeck en Van Guyse
Onze waardering en dank gaan uit naar:
zijn huisarts dr. J. Tempels,

Louis werd overgebracht naar rouwcentrum Brys, Sparrenhofstraat 162 te Sint-Niklaas waar u
hem een laatste groet kunt brengen op donderdag 24 september 2020 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Louis,
maar gezien de huidige coronamaatregelen moet wij dit nu in beperkte kring doen.
Wij leggen vader te rusten op de begraafplaats ‘Heimolen’ te Sint-Niklaas.

verplegend personeel van de Palliatieve Eenheid van AZ Nicolaas te Beveren
voor de goede zorgen en ondersteuning.
Rouwadres:		

Familie Louis Ruythooren

			

p/a rouwcentrum Brys

			

Sparrenhofstraat 162, 9100 Sint-Niklaas

Online condoleren: via www.brys.be
03.777.85.65

