
 

de heer 

Frans Van den Eeckhoudt 
 

gewezen voorzitter OKRA, Lid van ziekenzorg SAMANA en KWB. 

gewezen propagandist van ACV en KAJ. 
 

weduwnaar  van Elza Van Eeckhoudt (†2001)  

weduwnaar  van Rosa Vierendeels (†2013) 
 

geboren te Liedekerke op 18 oktober 1937  

en stil van ons heengegaan op woensdag 26 februari 2020  

in het O.L.Vrouwziekenhuis campus Aalst, 

gesterkt door het Heilige Ziekensacrament. 

 

 
 

Wij nodigen u vriendelijk uit op de plechtige uitvaartliturgie 

die plaats heeft in de Sint-Niklaaskerk  

te Liedekerke (Warandestraat 2) 

op woensdag 4 maart 2020 om 10 uur. 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 
 

Na de uitvaartliturgie begeleiden we Frans naar zijn laatste  

rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats,  

Lostraat te Roosdaal. 

 
 

 

Namis aan de Grot te Poelk op 21 mei om 16 uur 

 

Bloemen, noch kransen.    
 

Dit melden u: 

 

Bart en Leen Van den Eeckhoudt  -Van Mieghem 

Jonas en Ruben 

Hans Van den Eeckhoudt 

Yvan en Vera Mostinckx - Van den Eeckhoudt 

     Niels 

                           zijn kinderen en kleinkinderen; 

Fransine 
   

Armand en Maria D’hoe - Van den Eeckhoudt 

Philemon en Lea Van den Eeckhoudt - Bronselaer 

Willy en Roza Van den Brande - Van den Eeckhoudt 

Jozef(†) en Paula(†) Schollaert - Van den Eeckhoudt 

Marcel en Godelieve Van den Eeckhoudt - Claes 

De families Van Eeckhoudt - De Backer   

De families Van Eeckhoudt - Beeckman  

De families Vierendeels - Segers 

De families Aerts - Van Asbroeck 

     en hun kinderen en kleinkinderen 

                     zijn broers, zussen, schoonbroers,  

         schoonzussen, neven, nichten;  

 

 
Met dank aan thuisverpleging Sara en haar team   

voor de goede zorgen. 

 

U kan Frans nog een laatste groet brengen  

in de groetkamer van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115  

te Pamel op dinsdag 3 maart 2020 van 19 uur tot 20 uur. 
 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie Frans Van den Eeckhoudt 

 p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Met verdriet  maar vervuld van mooie herinneringen, laten wij u 

weten dat na een welgevuld leven van ons afscheid heeft 

genomen onze lieve Va, peter Frans, 


