
Met verdriet en spijt in het hart, maar dankbaar
voor zijn rijk gevuld leven nemen we afscheid van 

Pater Hugo Balcaen

zoon van wijlen
Hector Balcaen en Marguerite Hanssens

MISSIONARIS VAN SCHEUT

Geboren te Ingooigem op 23 januari 1932

Eerste geloften op 8 september 1953

Priester gewijd te Scheut op 3 augustus 1958

Van 1959 tot 2005 is hij missionaris geweest in Congo (Lisala)

Sinds 2005 is hij op rust gegaan in ons Missiehuis te Kortrijk

Hij is rustig overleden in het Missiehuis van Torhout op maandag 18 januari 2021 

De uitvaartplechtigheid zal plaats hebben in intieme kring
op zaterdag 23 januari 2021 om 10.30 u.

in de decanale Sint-Pieterskerk te Torhout.

Er is gelegenheid om Pater Hugo een laatste groet te brengen
in het funerarium de Korenbloem, Keibergstraat 122 in Torhout, tel. 050 22 23 18

van woensdag tot vrijdag van 17 u tot 18.30 u.

Condoleren kan op www.uitvaartzorg-korenbloem.be

”Heer, nu is zijn werk af en is hij teruggekomen
naar uw liefde en geborgenheid.

Dat hij er mag rusten in vrede bij al zijn dierbaren.”

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar om zijn mooi leven, delen u dit mede:

Jacques (†) en Agnes (†) Balcaen-Hanssens en familie

René (†) en Cecile (†) Callens-Balcaen en familie

Charles (†) en Esther Balcaen-Vandaele en familie

Frans (†) en Elvire (†) Balcaen-Feys en familie

Germain (†) en Lutgarde (†) Fenaux-Balcaen en familie

Arnold (†) en Thérèse (†) Balcaen-Vervisch en familie

Edgar (†) en Lea Vannoote-Balcaen en familie

Zuster Lidwine Balcaen, missiezuster van de Jacht

Marc (†) en Martine Balcaen-Letulle en familie

Zijn zussen, broers, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families Balcaen en Hanssens

De provinciaal overste van Scheut, pater Jan Reynebeau

De missionarissen van Scheut van de Belgisch-Nederlandse provincie

De gemeenschap van het Missiehuis van Scheut te Kortrijk

Met oprechte dank aan:
zijn huisdokter,
het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis van Kortrijk,
het personeel en medewerkers van de Missiehuizen van Scheut te Kortrijk en Torhout 
voor hun grote toewijding.

Rouwadressen:
Mevr. Martine Balcaen-Letulle
Kapellestraat 55, 8573 Tiegem
martine1balcaen@gmail.com    
lidwinebalcaen@gmail.com
Missiehuis van Scheut
Scheutistenlaan 15 A, 8500 Kortrijk
scheutkortrijk.rector@gmail.com

Rouwleiding:

Uitvaartzorg de Korenbloem Torhout, 050 22 23 18

Westlandiadruk Torhout, 050 21 21 32


