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Jean Vreven
* 27 december 1939        † 1 februari 2018



Zwijgzaam.. Stil en zonder vragen wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht.

Zo ben je langzaam moegestreden uit ons midden weggegleden
en na een dappere maar ongelijke strijd uit je lijden nu bevrijd.

Jean Vreven
echtgenoot van

Paula Vandenrijn

Lid van Samana.

Geboren te Sint-Truiden op 27 december 1939 en overleden in het 
Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse, te Hasselt op 1 februari 2018, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Paula Vreven - Vandenrijn,            zijn echtgenote;

Patrick Vreven en An Jacquemyn,
 Emely,
 Valerie,
Annick Vreven en Marc Daniels,
 Michiel,                     zijn kinderen en kleinkinderen;

Theo †, Ghilaine Vreven - Vanmechelen en familie,
Tony †, Paula Ramaekers - Vreven en familie,

René † en Philomène † Polling - Vandenrijn en familie,
Hubert en Irma Vandenrijn - Vanlangenakker en familie,
Guillaume en Lucienne Vandenrijn - Swerts en familie,
Georges †, Fina Houbrechts - Vandenrijn en familie,
Louis †, Maria Vandenrijn - Montfort en familie,
Edgard en Godelieve Vanormelingen - Vanvoorden en familie,
       zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Vreven - Peeters en Vandenrijn - Vanhaeren.

Met dank aan zijn huisdokter Michel Wouters en de dokters en 
personeel van het Jessa Ziekenhuis.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de avondwake in de parochiekerk van Sint-Jan de Doper te 

Wellen op dinsdag 6 februari 2018 om 19 uur, aansluitend 
gelegenheid tot groeten in de kerk.

De crematie en asbezorging hebben in intieme familiekring plaats.

Begroeting in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 te Wellen, 
iedere werkdag en zaterdag van 14 tot 19 uur.

Rouwbeklag: Familie Vreven - Vandenrijn,
         p.a. Bloemenstraat 50, 3830 Wellen.

De herdenkingseucharistieviering van de parochie heeft plaats op 
zondag 25 februari 2018 om 10 uur in voornoemde kerk.


