
Te midden van al wie hem lief was, 
is rustig ingeslapen

Staf Timmermans
liefhebbende partner van Lutgart De Graef 

geboren te Hamme op 15 januari 1947 en overleden omringd
door zijn familie in het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas

op 28 november 2020,

Oud-voetballer ‘Jonge Wuitens’ 

We hadden graag samen met u afscheid genomen van Staf.
Door de huidige omstandigheden kan dit helaas niet.

De afscheidsviering in de aula van De Uitvaartondernemer
te Hamme zal doorgaan in intieme kring.

Aansluitend op de viering zal de asurne van Staf door zijn familie
bijgezet worden in de urnentuin op de begraafplaats

van Hamme-centrum. 

Er is, omwille van de maatregelen, geen gelegenheid tot een
laatste stil moment met Staf. Wij vragen u vriendelijk om
op vrijdag 4 december om 14.00 u een kaarsje te branden.

Rouwadres: Familie Timmermans - De Graef, 
p/a De Uitvaartondernemer, Geemstraat 17 te 9220 Hamme

Online condoleren: www.deuitvaartondernemer.be

Dit melden u diep bedroefd
Lutgart
    zijn levensgezellin 
 

Wendy en Bill 
 Aki 
   Mendl, Deyna

 Sheena 
 Kenji 
 Djez

    zijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

Michiel en Daisy 
 Warre, Robbe
Matthias en Inge 
 Vince, Ona, Arya 
    zijn pluskinderen en pluskleinkinderen

René en Georgette† Timmermans - Goossens
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Willy en Annie Verbraecken - Timmermans
      kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
    zijn broer, zus en schoonbroer  
    
Delen mee in dit verlies:

Adrienne De Cock  
Bruno en Lieve Ghysens - De Graef en kinderen, 
Johan en Mieke De Graef - De Keyser, kinderen en kleinkind.

Bijzondere dank aan: 
het verplegend personeel van het AZ Nikolaas.



Staf Timmermans
15 januari 1947 - 28 november 2020

Je was zo moe,
je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet

behoren nu tot het verleden.

Je liefde, kracht,
je warmte en je lach.
We zullen je missen,

iedere dag.

Het zou fijn zijn als u in de komende dagen even 
met uw gedachten bij Staf en zijn familie bent.

Brand een kaarsje en denk aan hem.
Haal fijne herinneringen op en bewaar ze.


