
Weggaan kun je beschrijven
als een soort blijven.

Niemand wacht,
want je bent er nog.

Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

(Rutger Kopland)

Guy FESTJENS
echtgenoot van Agnes CIELEN

Ingenieur Electronica, gewezen leerkracht Don Bosco 
Helchteren en Sint-Lodewijk Genk en lid Samana Membruggen.

Geboren te Membruggen op 4 juli 1938 en in het bijzijn van 
zijn naaste familie godvruchtig overleden in het A.Z.
Vesaliusziekenhuis, Palliatieve Eenheid 'De Schelp' te Tongeren 
op 25 maart 2017 gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Hubertuskerk te
MEMBRUGGEN op VRIJDAG 31 maart 2017 om 
10.30 uur, gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder.

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

Gebedswake in de kerk, donderdag 30 maart om 19.00 uur.

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

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan : 

Agnes Cielen,                                                           zijn echtgenote

Jean en Maria Festjens - Thijsen
 kinderen en kleinkinderen
Adelin en Hélène Festjens - Janssen
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Leon en Hermine Festjens - Hamal
Imelda Festjens
 kinderen en kleinkinderen
Willy en Francine Vandecaetsbeek - Festjens
 kinderen en kleinkinderen
Roger en Agnes Festjens - Neven
 kinderen en kleinkinderen
Jos en Marina Festjens - Destreel
 kinderen en kleinkinderen
Jean (†) en Idalie Cielen - Geelen
 kinderen en kleinkinderen
Chretien en Josette Jacobs - Cielen
 kind en kleinkinderen

zijn broers, zussen, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten 

De families Festjens - Martens en Cielen - Ketelslegers.

Met dank aan :
Dokter Guy Vanhees, zijn huisarts.
Onco-Team ZOL Genk.
Dokters, verplegend en verzorgend personeel van de Palliatieve 
Eenheid 'De Schelp' van het A.Z. Vesaliusziekenhuis Tongeren.
Gertie en Anja van het Wit-Gele Kruis voor de goede zorgen.
Imelda voor de liefdevolle en intense zorgen.

Medeleven : Uitvaart. Merken - T.a.v. Familie Festjens - Cielen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

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

†


