
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verscheurd door verdriet nemen we afscheid van onze lieve zoon

Simon Holvoet
Burgerlijk Ingenieur

Levensgenieter

geboren te Gent op 20 september 1995 en er overleden  
in de armen van zijn mama in het UZ op 20 april 2021  

na een zware, moedige strijd tegen melanoomkanker

Jo en Sabine Holvoet - Van Maelzaeke
zijn liefdevolle ouders

Alexander Holvoet
zijn kleine broer

Jannice Tseng
zijn vriendin

Marc en Magda Holvoet - De Baecke
zijn opa & peter en oma

José † en Julienne † Van Maelzaeke - Verdonckt
zijn grootouders

Jean-Pierre en mémé Cécile Bultot - Van Maelzaeke
 Filip & Belinda en kinderen
André en Brigitte Van Maelzaeke - Remory
 Ruben & Levent
 Matthias
Jan en Katrien Holvoet - Van de Walle
 Matteo, Thomas en Luca
Hendrik en Carine Van Maelzaeke

zijn ooms, tantes, neven en nichten
Viktor, Stef, Bram, Alex, Nelis, Michiel, Vince en Victor

zijn vrienden voor het leven

Bijzonder veel dank aan: 
de oncologen Dr. Céline Jacobs, Dr. Saerens en Dr. Deldycke,
het verzorgend personeel van de dienst oncologie UZ Gent,

zijn huisarts Dr. Rik Lietaer.
Ook dank aan Prof. Dr. Bart Neyns van het UZ Brussel  

voor het laatste beetje hoop.

Wie wil helpen voorkomen dat anderen met hetzelfde immense verdriet worden 
geconfronteerd, kan een gift doen ten voordele van het onderzoek naar 

immunotherapie van Prof. Dr. Neyns op het rekeningnummer  
BE51 0013 6779 3562 met vermelding “GIFT FO2”  

of via: https://www.vub.be/foundation/fondsen/vub-uzb-paul-de-knop-fonds 
 

Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Simon maar door  
de huidige maatregelen heeft het afscheid plaats in beperkte kring.

U kan de dienst via livestream meevolgen  
op woensdag 28 april 2021 om 11.30 uur. U gaat naar de website  

van D’hondt, zorg voor uitvaart: www.uitvaartmetstijl.be,  
10 min. voor aanvang drukt u op de toets ‘livestream’.

Rouwbetuigingen:
Familie Holvoet - Van Maelzaeke 
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