


Maria Goossens - Jakke

weduwe van Leopold Buelens

Dit melden u:

Marc en Linda Buelens - Vandermeeren,
Marleen en Geert Buelens - Ceuppens,
Els en Herman Buelens - De Peuter,
Dirk en Angel Buelens - Ramirez-Solano, haar kinderen

Een moeder sterft altijd te vroeg,
al word ze nog zo oud.
Je bid of God haar sparen zou,
omdat je van haar houd.

Jasmine en Sander Buelens - Waebens,
Simon  en Laura Buelens - Vanbelle,
Elien Ceuppens, haar kleinkinderen

Dank aan de thuiszorg, thuisverpleging en aan haar huisarts 
dokter Jolien Bruyninckx.

De families Goossens, Buelens, Marcoen en Verheyen.

Geboren te Kuringen op 24 januari 1935 en overleden in het 
Jessa Ziekenhuis te Hasselt op 21 september 2022, 
begeleid door het gebed van de gelovige gemeenschap en 
omringd door haar familie

† Germaine en † Alfons Goossens - Bogaerts,
Julien en † Xaviere Goossens - Beets,
Nelly en † Pierre Goossens - Geerinck,
† Jacqueline en † Raymond Goossens - Thijs,
André en Georgette Goossens - Hermans,
Jeannine en Ivo Goossens - Marchal,
Roger en Maria Goossens - Buntinx,
Monique en Johny Goossens - Lanssen,

† Gilberte en † Henri Buelens - Jacquemijn,

 en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

   haar zussen, broers, schoonbroers, 
   schoonzussen, neven en nichtenDe eucharistieviering, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 

plaatshebben in de O.-L.-V.-Basiliek, Basilieklaan te Scherpenheuvel op 
dinsdag 27 september 2022 om 10 uur, gevolgd door de crematie en 
begraving van de urne op de begraafplaats van Scherpenheuvel.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel Van de Laer, 
Elenstraat 21 te Scherpenheuvel, dinsdag vanaf 9.20 uur.

Na de eucharistieviering zijn familie en vrienden uitgenodigd aan de 
koffietafel in restaurant De Ram, Albertusplein 9 te Scherpenheuvel. Uitvaartverzorging Van de Laer, Scherpenheuvel-Zichem - (013) 77.31.55 - www.vandelaer.be

Op maandag 26 september 2022 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur 

welkom om, samen met de familie, Maria te groeten 

in het funerarium Van de Laer, Weg Messelbroek 53 te Zichem.


