


Begr. Vendrickx bvba Wellen-Kortessem 012 672069 Alken     www.vendrickx.be

In alle stilte ben je van ons heengegaan,
maar je blijft in ons verder leven.

Jeanne Gaens
echtgenote van wijlen

Joseph Teuchy
Geboren te Wellen op 24 februari 1927 en er 
overleden op 27 februari 2020, gesterkt door 

het Sacrament van de zieken.

Dit melden u met diepe droefheid:

Eddy en Christiane Teuchy - Vandenrijn,
 Marc en Tania Feytons - Teuchy,
  Tommy, Kimmy en Kenneth, Geoffrey en Troy,
 Frederik en Mindy Dol - Teuchy,
  Levi en Lisa,
Landry en Marie-Josée Teuchy - Wijnants,
 Stefan en Manuela Teuchy - Giovannelli,
  Tristan, 
 Gunther en Stefanie Teuchy - Arnols,
  Liam,
                 haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Jozef † en Fina † Vaes - Gaens kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Pierre †, Cecile Gaens - Graulus, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Jean †, Ghislaine Gaens - Devries, 
  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Jean † en Hilda † Grosemans - Gaens, 
  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Gerard † en Marie † Teuchy - Lemmens, 
  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Octaaf † en Francine † Cremers - Teuchy en kinderen,
           haar schoonzussen, neven en nichten;

De famlies Gaens, Teuchy, Wijnants en Derwae.

Met dank aan haar huisdokter Eric Robeyns en thuisverpleging Sigrid, 
Anja, Christophe, daisy en Rob.

Rouwadressen: Langenakker 50, 3830 Wellen.
              Zangstraat 67, 3830 Wellen.

De herdenkingseucharistieviering van de parochie heeft plaats op 
zondag 29 maart 2020 om 10 uur in voornoemde kerk.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Jan 
de Doper te Wellen op dinsdag 3 maart 2020 om 10.30 uur, 
samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Vendrickx, Bloemen-
straat 50 te Wellen, iedere werkdag en zaterdag van 14 tot 19 uur. 
maandag van 19 tot 19.30 uur in aanwezigheid van de familie.


