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Rosalie Weeghmans
echtgenote van

            Lambert Ruysen ( † 1987 )

Geboren te Wellen  op 8 december 1928 en er
 overleden in het WZC De Bloken op 18 december 2021,

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Dit melden u:

Willy †, Sonja Jans - Ruysen,
 Bert en Christel Beckx - Jans,
  Vincent,
 Ruben en Vicky Lenaers - Jans,
  Daan, 
  Ella,
Eddy †, Betty Buttiëns - Ruysen,            
 Ivan en Rosy Melotte - Buttiëns,
  Lien,             
               haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Walter en Irène Weeghmans - Bogaers en familie,
Hubert †, Melanie Deneuker - Weeghmans en familie,
Urbain, Hilda † Bogaers - Weeghmans en familie,
Jozef †, Augustine Lafosse - Weeghmans en familie,
Roger †, Rozette Bangels - Weeghmans en familie,

August †, Julienne Ruysen - Vleugels en familie,

De families Weeghmans, Ruysen, Bleus en Pipeleers.

Met dank aan haar huisdokter, de directie, het personeel, 
de vrijwilligers en de bewoners van WZC De Bloken. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen  
van Rosalie tijdens de uitvaartplechtigheid in de Sint-Jan de Doper-
kerk te Wellen op vrijdag 24 december 2021 om 10.30 uur en kan 
door iedereen live op internet gevolgd worden vanaf 10.25 uur op 

https://player.vimeo.com/video/658532557?h=12f91bf359
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Wellen.

Avondwake op donderdag 23 december 2021 om 19 uur 
in voornoemde kerk, gevolgd door de mogelijkheid tot een laatste 

groet in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 te Wellen.  

Mogelijkheid tot groeten, woensdag en donderdag van 14 tot 19 uur . 
U kan ook uw medeleven betuigen door schriftelijk te condoleren via 

de vermelde rouwadressen of online via www.vendrickx.be 
waar u ook de link voor de uitvaart kunt aanklikken 

op het condoleergedeelte.

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in de goede gedachten der herinnering.

Rouwbeklag: Dorpsstraat 63B bus 6, 3830 Wellen.
Stokstraat 3, 3830 Wellen.


