
Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.

Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

naar ´De Steen´ van Bram Vermeulen
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Hij was ...
de echtgenoot van, Karin Coumans

de papa en bompa van, Guido en Sandra Campers - Bynoe,
 Jeffrey en Lina Campers - Lauryssens,
 Jim en Yasmine Campers - De Feyter,

 Ken en Inez Bynoe - Van de Weyer,
 Fie Bynoe,
 Ferre en Laura Bynoe - Kerckhof,
 Flor Bynoe,
 Fille Bynoe,
 Noé Verschueren,

 Lynn Schenkels,
 Anouk Lamot,
 Elise Lamot,

 Peter en Lenke Van Leuven - Schenkels,
 Charlotte Beyens,
 Marcel Van Leuven,
 ,

de broer, schoonbroer van, wijlen Tony Bynoe,
 Stuart en Henny Bynoe - Thys,
 Edwin en Lin Bynoe - De Winter. 

Delen in het verdriet, de neven, nichten en aanverwante familie.

Oprechte dank aan huisarts Rudi Polak voor de begeleiding, de steun en de goede zorgen.

Rouwcorrespondentie per post: 

Familie Bynoe - Coumans  |  Bosuil 29 - 2100 Deurne

Digitaal condoleren via www.ceulemansbegrafenissen.be

In de vertrouwde omgeving van zijn woning is ingeslapen,

de heer Rudy Bynoe
gepensioneerd leerkracht moraal,

lid van de Vrijmetselaarsloge ´De Werf ,́
voormalig voorzitter Vrijzinnig Ontmoetingscentrum ´Ons Huiś ,
voormalig voorzitter comité Feest Vrijzinnige Jeugd Antwerpen,

lid van meerdere vrijzinnige organisaties,

echtgenoot van mevrouw Karin Coumans

Hij werd geboren in Londen (UK) op 11 januari 1943 en is overleden in Deurne op 7 december 2022. 

Wij nemen afscheid van Rudy tijdens een vrijzinnig humanistische viering
in de aula Chrysant van het crematorium Pontes, Jules Moretuslei 2 in Wilrijk,

op vrijdag 16 december 2022 om 13u30.

Samenkomst in de wachtzaal van het crematorium met gelegenheid tot condoleren vanaf 13.10 uur.

De asverspreiding zal in familiekring plaatshebben op de begraafplaats Schoonselhof.

Geen bloemen of kransen maar een gift aan de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw
zou de familie zeer fijn vinden. U kan vrijblijvend een bijdrage storten op het rekeningnummer

BE87 3101 0355 8094 (BIC: BBRUBEBB) met vermelding ´In memoriam Rudy Bynoe .́


