
Nooit vragen, nooit klagen, maar pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,

zijn hart voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatste moment gezocht.

Je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht zolang je kon.

Maar deze strijd was niet te winnen.

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat hij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

 de heer

Luc De Schinckel
echtgenoot van mevrouw

Linda Brisson

Geboren te Zwijnaarde op 30 juni 1957
en thuis te Vurste overleden op 24 april 2020.

_______

De plechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.
Na de crematie wordt de asurn neergezet in het columbarium

op de centrale begraafplaats, Lielareweg te Gavere.

_______

Een laatste groet aan Luc kan u brengen in het funerarium
van Uitvaartcentrum Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste,

elke werkdag van 17 uur tot 18 uur.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Dit melden u met droefheid:

Linda Brisson                                                            
                                                                                       zijn echtgenote

Steven en Stefan De Schinckel - De Temmerman
Stephanie, Khair-Eddine en Camilia De Schinckel - Lababsi

zijn kinderen en kleinkind

Georges (†) en Anna (†) De Schinckel - Vermeire
zijn ouders

Victor (†) en Odette Brisson - De Vogelaere
zijn schoonouders

Hervé (†) en Myriam De Schinckel - De Bruyne,
kinderen en kleinkinderen

José (†) De Schinckel
André en Katrien De Schinckel - Van Daele

en kinderen
Dirk en Katrien De Cock - De Schinckel

Ruddy en Carine Brisson - De Regge
kinderen en kleinkinderen 

Tony en Rita Van den Abeele - Brisson
en kinderen 

Ronny en Carine Brisson - Boquez
Rudy en Carine Turf - Brisson,

kinderen en kleinkind
zijn broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families De Schinckel - Brisson - Vermeire - De Vogelaere.

Met dank aan zijn huisarts, 
palliatieve thuiszorg en vriend verpleger Philippe.
De familie dankt alle vrienden en buren voor de steun.

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Van der Haegen
T.a.v. Familie De Schinckel - Brisson
Leenstraat 22
9890 Gavere - Vurste
Tel. 09/384 19 49
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