
Louis Cornelis 
1948 - 2021 

Al hield je nog zoveel van het leven 
Je had het niet in eigen hand 
Ongevraagd moest je het verlaten 
En wij staan machteloos aan de kant. 
 
Plotseling uit ons leven verdreven 
blijf je in ons hart verder leven. 



 
Niet begrijpend, maar dankbaar om wat hij voor ons betekende, 

melden wij u met diepe droefheid het plotse overlijden van 

 

 

De heer  
 

 Louis « Lode » Cornelis 

Echtgenoot van Monique Devillé 

 
Geboren te Halle op 23 juli 1948 en 

 

van ons heengegaan te Dworp op 23 augustus 2021. 

 
We nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 

van Louis in de Sint-Gurikskerk te Dworp op 

dinsdag 31 augustus 2021 om 10 uur. 

 
Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9u40. 

 
Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats 

op de begraafplaats van Dworp. 

 
Er is de mogelijkheid een laatste groet te brengen aan Louis in het 

funerarium van Onnockx, Alsembergsesteenweg 554 te Dworp 

en dit op maandag 30 augustus 2021 van 19u tot 20u. 

 
WE ZULLEN JE MISSEN 

     

Hij leeft voor altijd verder in het hart van: 

 
Monique Devillé,     zijn echtgenote 

 
Veerle en Luk Cornelis – Wauters, 
 Robin en Indra, 
 Jonas en Amy, 
Peter en Karla Cornelis – Deknop, 

Fien, Arne,    zijn kinderen 
       en kleinkinderen 

 
André en Mia Cornelis – Callebaut, 
Edouard en Nicole Cornelis – Merckx, 
Karel en Luce Cornelis – Vanderschueren, 
Tony en Jos Cornelis – Sonck, 
Anne en Luc Cornelis – Dechief, 
       zijn broers, zus, schoon-
       broer en schoonzussen, 

 
Rachel en Theo Devillé – Van Verre, 
Luc en Marleen Devillé – Decoster,  zijn schoonzussen 
       en schoonbroers  

 
Timmeke Cornelis +, Niko Cornelis, 
Reny Dechief, Jonas Wauters en Fien Cornelis, 
       zijn petekinderen 

 
De families Cornelis, Herremans, Devillé en Deboeck. 

 
De familie dankt dr. H. Van Pottelbergh 
voor zijn jarenlange inzet en toewijding. 
 
Rouwadres:  familie Cornelis - Devillé  

  p.a. Uitvaartzorg Onnockx  

  Alsembergsesteenweg 554 - 1653 Dworp 

  Online condoleren kan ook via www.onnockx.be 


