
    †
      Sterven doe je niet ineens

maar af en toe ‘n beetje.
En alle beetjes die je stierf

‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan

je zegt ik ben wat moe.
Maar op ‘n keer dan ben je aan

je allerlaatste beetje toe.
- Toon Hermans -

Jean GEELEN
Weduwnaar van Mathilde MOORS (†1995)

Monique GEELEN, zijn dochter (†2007)

Erelid Koninklijke Harmonie Sint Michiel Kesselt.

Geboren te Hees op 24 februari 1934 en overleden in het 
bijzijn van zijn naaste familie in het A.Z. Vesalius te Tongeren 
op 12 februari 2017 gesterkt door de Heilige Sacramenten.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd 
zal plaatsvinden in de Sint-Michielskerk te KESSELT op 
vrijdag 17 februari 2017 om 10.30 uur, gevolgd door de 
crematie waarna bijzetting van de urne in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren 
in voornoemde kerk vanaf 10.00 uur. 

Gebedswake in de kerk, donderdag 16 februari om 19.00 uur.

U kunt Jean een laatste groet brengen in aanwezigheid van 
zijn familie bij Uitvaart. Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 
Grote-Spouwen, donderdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Maurice (†) en Lia Salmon - Geelen
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Ferdinand Geelen en Rina Desair
 kinderen en kleinkinderen
Willy (†) en Lutgarde (†) Geelen - Withofs
 kinderen en kleinkinderen
Jean (†) en Antonie (†) Reggers - Geelen
Nicolas en Georgette Geelen - Vanheusden en zoon
Arnold (†) en Maria (†) Meers - Moors
 kinderen en kleinkinderen
Nicolas (†) en Anna Nicolaes - Moors
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn broers, zus,
schoonzussen, neven en nichten

De families Geelen - Jeurissen en Moors - Louïst.

Met dank aan :
Dokter Tony Hennus, zijn huisarts.
Directie, Verplegend en Verzorgend Personeel 1 ste verdiep
Rusthuis Eyckendael Riemst.

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken - T.a.v. Familie Jean Geelen
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken ▪ Spouwen ▪ 012/45 10 54 Drukkerij Turboprint ▪ Spouwen ▪ 012/21 66 30


