
Vanuit een sterke verbondenheid:

Lieve DOMEN,  zijn echtgenote,

Johan en Greet DE SAEGER - FABRÉ,
 Roel,
 Annelies en Tom, Siebe,
 Jasper en Lien,
Michael en Kristin DE WITTE - FABRÉ,
 Karen,
 Matthias,
Rudi en Kristin FABRÉ - MOLENBERGHS,
 Jente,
 Joren,
    zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoontje,

Jef (†) en Agnes (†) VAN HECKEN - FABRÉ,
Gust (†) en Gaby (†) VAN BROECKHOVEN - FABRÉ,
Rik (†) en Germaine (†) VERWILGHEN - FABRÉ,
Gaston (†) en Irène FABRÉ - VAN DESSEL,
Jos (†) en Lief FABRÉ - BRUYNINCKX,

Suzanne DOMEN,
Ivo (†) en Maria VOS - DOMEN,
Guy en Christiane HOES - DOMEN,
Fons en Mia DOMEN - BERTE,
Jef en Annie GOVAERTS - DOMEN,

en al hun kinderen,    
    zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers,
    neven en nichten.

De verrijzenisviering zal in beperkte familiekring plaatsvinden
op zaterdag 23 januari 2021 in de kerk van Don Bosco te Hoboken,
gevolgd door de teraardebestelling van de urne in het urnenveld op de
begraafplaats van Borsbeek.

Nu je er niet bij kan zijn, mag je ten teken va n verbondenheid een kaars
branden voor Luk.

Rouwadres: Familie Fabré - Domen
Corneel Smitslei 43 GVL  -  2150 Borsbeek
lieve.domen@telenet.be
Via deze weg kan je ook een opname en/of tekstboekje van de verrijzenis-
viering bekomen.

geboren te Wilrijk op 14 januari 1936 
en in familiekring thuis te Borsbeek overleden 

op 15 januari 2021,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

echtgenoot van Lieve DOMEN

oud- leraar en bezielende kracht bij Don Bosco Hoboken 
en de hele Salesiaanse familie

jarenlang gedreven vrijwilliger bij Chiro en Tertio
en in parochie en pastorale groepen

Luk FABRÉ

Dankbaar voor het leven dat papa ons voorleefde.
Dankbaar omdat we in zo’n innige sfeer hebben kunnen afscheid nemen

geven we papa nu uit handen
om verder te gaan naar de Overkant in het Altijddurende.

Met dank aan zijn huisarts Dr. Toon Mortelmans voor zijn warme betrokkenheid.


