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De herdenkingseucharistieviering van de parochie heeft plaats op 
zondag 23 februari 2020 om 10 uur in voornoemde kerk.



Geruisloos als het avondlicht ben je weggegaan.
Wie je was, wat je hebt gegeven, koesteren wij voor het leven.

    Bertha Roebben
echtgenote van wijlen

           Jozef Vanbrabant († 2011 )

Geboren te Wellen op 19 november 1934 en aldaar
vredig heengegaan op 23 januari 2020, 

gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Johan en Marleen Camps - Vanbrabant,
Jo en Hilde Vandenreyt - Vanbrabant,
 Tina,
 Janne,
Lieve Vanbrabant,                   
 Marta,                   haar kinderen en kleinkinderen;

Edmond, Mariette † Cloosen - Roebben, kinderen en kleinkinderen,
René †, Josée Wijnants - Roebben, kinderen en kleinkinderen,
Jos †, Alphonsine Roebben - Verboven, kinderen en kleinkinderen,
Luc en  Marie-Louise †, Marie-Jeanne Roebben - Goethals, Riga, 
    kinderen en kleinkinderen,
Marcel en Gaby Gelders - Roebben en kinderen, 

Roger †, René en Octa Vanbrabant, Geusen - Vandereyt, 
    kinderen en kleinkinderen,
E.Z. Maria Vanbrabant,
Georges en Roza Claes - Vanbrabant, kinderen en kleinkind,
Albert en Julia Vanbrabant - Carolus,
 haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

de families Roebben, Vanbrabant, Meekers en Timmermans.

Een warm woord van dank aan haar huisartsen M. en L. Daniëls, het  
verplegend personeel van ‘t Wit-Gele Kruis Alken, thuishulp Maartje 
en Anita.

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de begrafenis, 
waarop wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatshebben in de 

parochiekerk van Sint-Jan de Doper te Wellen 
op donderdag 30 januari 2020 om 10.30 uur.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur.

Avondwake op woensdag 29 januari om 19 uur in voornoemde kerk.

Begroeting in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 
Wellen, iedere werkdag van 14 tot 19 uur,  woensdag 
na de gebedswake in aanwezigheid van de familie.

 

Rouwbeklag: Familie Vanbrabant - Roebben, 
p.a. Bloemenstraat 50, 3830 Wellen.

Lid van Samana


