
Louis Comhair
echtgenoot van Lucia Mengels

Gewezen lid Zangkoor Sint-Albanus Vlijtingen

Geboren te Vlijtingen op 27 december 1930 en aldaar thuis zachtjes 
ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie op 21 februari 2022.

Volgens de wens van Louis en zijn familie zullen het afscheid, in de 
Aula van Uitvaart Merken, de crematie en de plaatsing van de urne 
op de begraafplaats te Vlijtingen in intieme kring plaatsvinden.
Ma waardeert achteraf, na afspraak, een bezoekje bij haar thuis.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gebedswake op donderdag 
24 februari 2022 om 18.45 uur in de St-Albanuskerk te Vlijtingen.

U kunt Louis een laatste groet brengen in aanwezigheid van
zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 
Grote-Spouwen op donderdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Lucia Mengels                                                            zijn echtgenote

Luc en Marijke Swennen - Comhair
 Liesbeth en Bram
  Geike
  Jens
 Esther en Joris
  Tijs
  Rob
William Comhair († 1988)
Georges en Malika Comhair - N’Ait-Si-Lahcen
 Noori
 Samir
Ludwig en Linda Nulens - Comhair
 Dries en Lise, 
 Gijs
Johan en Greet Comhair - Van Impe
 Marie en Siebe

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
de families Comhair - Vanweert en Mengels - Cleuren.

Een warm woord van dank aan zijn huisarts Sven Simons,
zijn thuisverpleging Renate en Nancy en aan allen die Louis
met liefdevolle zorgen en vriendschap omringd hebben.

Liever geen bloemen of kransen, maar graag een vrijblijvende 
gi�  aan het KAN-GO! Fonds “Duchenne” van het K.U. Leuven
BE45 7340 1941 7789 met vermelding van Louis Comhair.

Rouwbeklag: Uitvaartcentrum Merken
          T.a.v. Familie Louis Comhair - Mengels
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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Als liefde zoveel jaar kan duren
dan moet het echt wel liefde zijn.
Ik hou van jou
met heel mijn hart en ziel
hou ik van jou.
Langs zon en maan
tot aan het ochtendblauw
ik hou nog steeds van jou.
          Herman van Veen


