
Diepbedroefd, maar immens dankbaar om zovele wondermooie jaren,
melden wij U zijn heengaan naar het eeuwig leven.

De heer

Leo Maurits Van Craeyvelt
Technisch Ingenieur

Sales Manager for Europe Heald Machine Company / 
Cincinnati-Milacron Company

Stichter/Erevoorzitter Petanque Federatie Vlaanderen
Erevoorzitter voor het leven Belgische Petanque Federatie

Erelid P.C. Patijntje

weduwnaar van mevrouw Lizanne Van de Zande († 1976)
35 jaar teerbeminde echtgenoot van mevrouw Maria de With

werd geboren te Gent op 19 februari 1921,
heeft als christen geleefd

en is vredig thuis te Gentbrugge ingeslapen op 1 juni 2016,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

De christelijke uitvaartdienst bij de asurne,
zal - volgens zijn uitdrukkelijke wens - plaatsvinden in alle intimiteit,

in de parochiekerk Sint-Simon & Judas Taddeüs,
Gentbruggeplein te Gentbrugge (centrum),

op maandag 6 juni 2016 om 11 uur.

Er is gelegenheid tot groeten en rouwbetuiging in de kerk
na de plechtigheid.

Daarna volgt de bijzetting in het urnengraf 
op de begraafplaats te Gentbrugge. 

Wij nemen afscheid van Leo als: 

teerbeminde echtgenoot van Maria de WITH,

liefdevolle (stief)vader en opa van Peter en Rebecca BHATTI - DE MOEY, 
Alexis en Charlotte,

zorgzame broer van:
Maurits VAN CRAEYVELT - DENIE († 2014),
Germaine VAN CRAEYVELT - HOLLANDERS († 2013),

geliefde schoonbroer van:
Christian en Lieve BURETTE - de WITH,
Peter de WITH,
Frank de WITH,
Ben de WITH en Marijke VOORN († 2006), Greet  VAN ERMENGEM,
Leona de WITH († 1950),

lieve, wijze (peet)oom van zijn neven en nichten,

de families VAN CRAEYVELT, VAN de ZANDE, de WITH, BHATTI 
en HOLLANDERS.

Rouwadres:
Vercruyssen Uitvaartzorg
t.a.v. familie Van Craeyvelt - de With
9000 Gent, Limburgstraat 58                   www.uitvaartvercruyssen.be

Gedenk hem in uw gebed.

Vercruyssen Uitvaartzorg Gent
www.uitvaartvercruyssen.be

Met bijzondere dank aan zijn huisarts, Dr. P. Behaeghe, 
voor de jarenlange goede zorg en vriendschap,
voor de toegewijde thuisverpleging door Nancy, Kristel en Romy
en aan allen die Leo met zoveel genegenheid omringd hebben. 

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
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