					Tussen droom en daad
					staan wetten in de weg
					en praktische bezwaren,
					en ook weemoedigheid,
					die niemand kan verklaren,
					en die des avonds komt,
					wanneer men slapen gaat
						-Willem Elsschot
De heer

Jan Jozef Victor Callebaut
echtgenoot van mevrouw Gisèle Keppens
Hij werd geboren te Geraardsbergen op 8 november 1955
en overleed onverwacht in het OLV te Aalst op 31 augustus 2022.
Founding father van Censydiam, WHY5Research en Callebaut Collective

Wij nodigen U vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Jan tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Jan
te Teralfene op zaterdag 10 september 2022 om 10 uur.
Nadien volgt de inzetting in het familiegraf
op de begraafplaats te Teralfene.
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 8.45 uur.
U kan Jan een laatste groet brengen in het funerarium Steve De Saedeleer,
Langestraat 254 te Hekelgem, van maandag tem donderdag tussen 19 en 20 uur.
Het dorp van Teralfene zal volledig afgesloten zijn voor alle verkeer.
Er is een shuttle voorzien vanaf het gemeentehuis parking Bellekouter,
Bellestraat 99 - 1790 Affligem, naar de kerk vanaf 09u00.
Wie wenst kan online condoleren via www.steveds.be

Jan is voor altijd
de echtgenoot van		

Gisèle Keppens

de papa van 		
			

Anouk
Kilian

de broer en schoonbroer van
			
			
			

Wim en Anne
Raf en Inge
Rik en Ingrid †
Jo en Leen

de nonkel en peter van
			
			
			
			
			
				
			
de schoonbroer van
			
			
			
de nonkel van
			
		
		
      
			
				
			
			

Tilde en Rob, Achille,
Jef en Marta,
Eline en Yanic, Amelie
Tom en Eline,
Nick en Nina, Axl,
Stéphanie
Nils en Dorien, Io, Lou
Justine en Nick, Felix, Oskar
Wilfried en Christine
Rita
Myriam en Ivan
Vera en Patrick
Freya en Wim, Raymond, Cécile
Fabian
Vanessa en Dirk, Elvis
      Sofie en Bram, Lis, Fran
Cloé en Johan, Raphael, Ramirez
Jeroen en Kim, Rune, Ellis
Nathalie en Thomas
Valérie en Hendrik, Alice

De families Callebaut - Van Nieuwenhove en Keppens - Schollaert.
Wij danken Dr. Rudy De Cang voor zijn goede zorgen en vriendschap.
Noch bloemen, noch kransen maar graag een gift aan Kom op tegen
Kanker met vermelding “Jan Callebaut” op reknr. BE03 4886 6666 6684
Rouwbetuigingen		
			
			

Familie Dhr. Jan Callebaut
p/a Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer
Langestraat 254 - 1790 Hekelgem

