
Uitvaartverzorging Geert Andries - 016 56 66 26 - www.agb.be



Hij werd geboren te Meensel-Kiezegem op 14 maart 1941 
en is er thuis overleden op 29 november 2019.

Muziekleraar in het Paridaensinstituut, 
Stichter en dirigent van het koor Cantate Aarschot, 
Diocesaan inspecteur in het vrij onderwijs, 
Ere-burger van de stad Aarschot,
Lid van de Landelijk Gilde Meensel-Kiezegem en OKRA Kiezegem.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid te 
nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie die 
plaatsvindt op vrijdag 6 december 2019 om 10 uur 
in de parochiekerk van Sint-Pieter te Kiezegem.

Daarna begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats 
op de gemeentelijke begraafplaats aan de kerk.

Hij leeft verder in het hart en de herinnering van:

Maria Portauwe, 
zijn echtgenote;

Johan & Lydia Lambrechts - Van den Berckt, 
 Ruben (zijn petekind),
Willem & Annemie De Bruyn - Lambrechts,  
 Tuur, Seppe,
Rony & Goedele Olemans - Lambrechts, 
 Dries,
Pieter & Elke Lambrechts - Vlaminck, 
 Emiel,

zijn kinderen en kleinkinderen;

Jozef (†) & Anny Lambrechts - Goovaerts, 
Victor & Maria Druyts - Lambrechts,
Jan & Berty Lambrechts - Puttevils, 
Lucien & Agnes Viaene - Lambrechts, 
Annie Lambrechts, 
Marcel & Irene Gerits - Portauwe, 
 met hun kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers, 
schoonzussen, neven en nichten.

De families: Lambrechts, Janssens, Portauwe en De Bruyn.

De heer 

Frans Lambrechts
echtgenoot van mevrouw

Maria Portauwe

Met dank aan zijn huisarts Filip Charlier en zijn collega’s 
van de huisartsenpraktijk Binkom, het Wit-Gele Kruis, 
het Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven, familie, 
buren en vrienden die hem met veel warmte hebben omringd.

“Zo zingen, dat samen zingen muziek wordt”

Een laatste groet aan Frans kan gebracht worden 
op donderdag 5 december 2019 van 18u30 tot 19 uur in het 
funerarium Geert Andries, Kriebekestraat 26 te Houwaart.

Samenkomst in de kerk vanaf 9.50 uur, 
gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.


