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Hij was de lieve echtgenoot van:
 Annie Buto-Broes

Hij was de trotse papa en opa van:
 Janick en Isabelle Buto-Dehart
  Lorenz
  Margaux

Hij was de broer en schoonbroer van:
 Jos†, Paul en Josée Claes-Clabots-Buto
  kinderen en kleinkinderen
 Eddy en Germaine Buto-Schoenaers
  kinderen en kleinkinderen
 Albert† en Marijke Buto-Budenaers
  kinderen en kleinkinderen
 Henri† Buto
 Willy† en Cinny Buto-Hiels
  kinderen en kleinkinderen
 Rudi en Martine Buto-Lecoq
  kinderen en kleinkinderen
 Luc en Rita Maes-Buto
 Tony, Jean† en Linda† Bronckaers-Boffin-Buto
  kinderen en kleinkinderen
 Stefan en Chantal Cleynen-Buto
  en kinderen
 Hugo en Joséphine† Kelles-Broes
  zoon en kleindochter
 Benny en Denise Broes-Meuwis
  kinderen en kleinkinderen
 Paul en Marina Broes-Groffy
  en dochter
Zijn tantes, nonkels, neven, nichten en aanverwanten
De families Buto-Libens en Broes-Sacré
Met dank aan dokter Vroonen en dokter Van Wesemael,
dokters en verzorgend personeel intensieve zorg R.Z. Sint-Trudo

Bedroefd nemen wij afscheid van de heer

François Buto
echtgenoot van mevrouw Annie Broes

Geboren te Sint-Truiden op 5 november 1948 en aldaar
overleden in het R.Z. Sint-Trudo op 14 april 2018

voorzien van het laatste H. Sacrament der zieken

De uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de parochiekerk van Aalst (Limb.)

op vrijdag 20 april 2018 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en de inzetting

in het urneveld op het kerkhof aldaar

Samenkomst aan huis, Smisstraat 24, 3800 Aalst (Limb.)
van 9.30 uur tot 10.10 uur

U kan een laatste groet brengen in het
funerarium Guilliams, Gelinden-Dorp 26 te Gelinden

op donderdag 19 april 2018 van 19.00 uur tot 19.30 uur
in het bijzijn van de familie

“Een herdenkingsmis zal worden opgedragen in voornoemde
kerk op zaterdag 5 mei 2018 om 19.00 uur”

Online condoleren: www.begrafenissen-guilliams.be

Rouwadres:
 Familie Buto-Broes, Smisstraat 24, 3800 Sint-Truiden

We zullen je rust geven
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen
was onze grootste smart.


