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Dit melden u met droefheid:
Godelieve Elpers,

zijn echtgenote;

Hans en Martine Borloo - Van Schepdael,

Je handen hebben voor ons gewerkt,

Adriaan Borloo,

Je hart heeft voor ons geklopt,

Marjolein Borloo,

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Frank en Cathy Borloo - Brondeel,
Steve en Maxime Borloo - Dehulster en ♡ ,

Bedroefd om zijn heengaan
maar met grote dankbaarheid,
om alles wat hij voor ons heeft betekend,
melden wij het overlijden van

Hugo Borloo

en de kinderen en kleindochter en ♡ van Cathy,
Geert en Kristel De Bisschop - Borloo,
Lennert De Bisschop en vriendin Annelies,
zijn kinderen en kleinkinderen;
Delen in dit verlies:
Gust (†) en Romaine (†) Borloo - Bertels,
Emiel (†) en Louisa (†) De Moortel - Borloo,
Lieve Borloo,
Willem en Maria Borloo - Corsten,

echtgenoot van Godelieve Elpers

en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
zijn broer, zijn zus en schoonzus en hun familie;

geboren te Pamel op 6 december 1938 en gesterkt door zijn geloof,

De families Borloo, Elpers, Cobbaert en De Leener.

overleden in het WZC OLV te Roosdaal op 20 oktober 2021.

Met dank aan zijn huisarts dokter Karel De Pever en het verplegend en verzorgend personeel
van het WZC OLV te Pamel, alsook Lut van de palliatieve zorg van Omega voor de toegewijde zorgen.

Wij nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen van Hugo tijdens de uitvaartliturgie
die zal opgedragen worden in de kerk van O.-L.-Vrouw-Lombeek, Koning Albertstraat
op woensdag 27 oktober 2021 om 11.30 uur.

U kan Hugo nog een laatste groet brengen
in de groetkamer van het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal
op dinsdag 26 oktober 2021 van 18 uur tot 19 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.
De crematie en bijzetting van de asurne in de urnentuin op de begraafplaats
van O.-L.-Vrouw-Lombeek heeft plaats in intieme familiekring.

Schriftelijk condoleren: familie Hugo Borloo
p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal.
Digitaal condoleren via
www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’.

Rouwcenter SEGERS, uitvaartverzorging
Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. Tel.: 054 33 17 64

