Eén van zijn laatste woorden …
Ik ga nog niet dood, ik ga nog op vakantie…
Maar met al zijn levenslust en wilskracht
heeft hij de strijd niet meer kunnen winnen…
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van

De heer

Pietro De Lorenzo
echtgenoot van Arlette Hoeven
trouwe supporter van KRC Genk
Geboren te Genk op 16 juli 1955 en liefdevol omringd overleden
in het ZOL Campus Sint-Jan te Genk op 9 januari 2021.
Hij zal altijd een bijzondere plek hebben in de harten van:
Arlette Hoeven
Sandra & Peter De Lorenzo-Willekens
Seppe, Katho, Linte en Renke
Ronny De Lorenzo
Stefan & Evy Chaniotakis-Vanspauwen
Amber en Axel
Gwen & Tommy Cuijpers- Neimann
Megan
Okri en Gijs

zijn echtgenote

zijn kinderen en kleinkinderen
zijn trouwe viervoeters

zijn zussen, schoonouders, schoonbroers, schoonzus, neven, nichten en aanverwanten van de
families De Lorenzo, Hoeven, Peeters, Di Masi, Venken & Vanrusselt.
Wij hadden graag samen met jullie vaarwel gezegd. In deze tijden is dit echter niet mogelijk.
Wij zullen in intieme kring afscheid van Pietro nemen in de aula van Uitvaartcentrum Papillon en
zijn urne begraven op de natuurbegraafplaats te Rekem.
We zouden het fijn vinden als jullie een kaarsje branden om zo even aan hem en ons te denken.
Ook kan u het afscheid volgen via livestream op woensdag 20 januari 2021 om 14 uur via volgende
link: http://www.papillonuitvaartzorg.com/pietrodelorenzo
U kan de familie per kaartje of online een hartverwarmend berichtje sturen om hen te condoleren;
Fam. De Lorenzo p/a Rijksweg 558a bus 2 te Maasmechelen of www.papillonuitvaartzorg.com
Een warm woord van dank voor de goede en liefdevolle zorgen gaat uit naar zijn
thuisverpleegkundigen Roos, Anja, Katrien en Fatima, zijn huisarts Piet Van Berkel en het
verpleegkundig en medisch team van Ziekenhuis Oost Limburg en U.Z. Leuven.
Indien u bloemen wenst te schenken, mogen we u dan vragen contact op te nemen met Papillon
Uitvaartzorg op het nr 089/258.288

