
Jo,  schattie,  papa,

Je  was  een  unieke  man,  een  liefdevolle  echtgenoot,  
mijn  rots  in  de  branding.
Je  was  een  zorgzame  papa  

die  altijd  klaarstond  voor  de  kinderen.
Je  was  een  man  die  dag  en  nacht  

begaan  was  met  je  patiënten.  

We  zullen  je  elke  dag  missen  en  je  zal  voor  
eeuwig  in  ons  hart  blijven  verder  leven.



Verdrietig,  maar  gesterkt  door  mooie  herinneringen,  
nemen  wij  veel  te  vroeg  afscheid  van

Jo  Engelborghs

Echtgenoot  van  Inge  Stroobant

Geboren  te  Leuven  op  28  september  1971  
en  geheel  onverwacht  overleden  in  het  A.Z.  Sint-Augustinus  

te  Wilrijk  op  13  november  2020.

Oprichter  van  de  kine  voor  jeugdwerking  Rupel  Boom  FC.
Kinesist  en  zaakvoerder  van  GCV  Jo  Engelborghs.

Keeper  bij  verschillende  voetbalclubs,  
waaronder  Olympia  Haacht,  Stade  Leuven,  SK  Lierse,  

KRC  Mechelen,  SK  Kampenhout,  KFC  Tielen, 
K.  Rupel  Boom  FC  en  KFC  Strombeek.

De  afscheidsplechtigheid  heeft  volgens  
de  huidige  maatregelen  plaats  in  intieme  kring  

op  ZATERDAG  21  NOVEMBER  2020  om  10.15  uur  
in  aula  Aster  van  het  crematorium  te  Antwerpen.  

Er  is  mogelijkheid  de  plechtigheid  te  volgen  
via  livestream:  https://pontes-wilrijk.livestream.fdesigner.eu

inlogcode: JO13112020

Aansluitend  wordt  zijn  asurne  bijgezet  in  het  urnenveld  
op  de  begraafplaats  van  Rumst.  

Rouwadres:
Familie  Engelborghs

p/a  Kerkstraat  42  -  2840  Rumst.

Dit  melden  u:

Inge  Stroobant,                                                               zijn  echtgenote, 

Ruben  en  vriendin  Margot,  Michiel,  Stien,  Noor,                                        
                                                                                               zijn kinderen,

Etienne  en  Diane  Engelborghs - Van  Rillaer,
Diana  Stroobant,                                    zijn  ouders  en  schoonmoeder,
                                                                   

Marcel (†) en  Jeanne (†) Engelborghs - Pashuyzen,          zijn  peter,
Maurice  en  Jeanne  Van  Rillaer - Van  der  Aerschot,    zijn  meter,
                                                                                        zijn  grootouders,

Kristof  en  Mieke  Engelborghs - Steenackers,
Floris  en  vriendin  Pauline,                             zijn  petekind,

Liesbeth  Engelborghs  en  Jurgen  Coenen,
Elien, 

                       zijn  broer,  zus,  schoonbroer,  schoonzus,  neef  en  nicht,

Zijn  nonkels,  tantes,  neven  en  nichten, 

De  families  Engelborghs  en  Stroobant.

Met  dank  aan  dokter  Van  Gerven  en  het  verplegend  personeel  
van  het  A.Z.  Sint-Augustinus  voor  de  goede  zorgen.
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