
Wij zijn vervuld van pijn en verdriet
omdat jij ons zo snel verliet.

Steeds heb je voor ons klaargestaan
altijd heb jij alles voor ons gedaan.

Je hebt van ons gehouden met hart en ziel
ook als het al eens tegenviel.

Je hebt voor ons gestreden tot de laatste dag
met je onvergetelijke lach.

Wij zijn je innig dankbaar voor elk moment

dat wij samen met jou hebben gekend.

Robert FESTJENS
weduwnaar van Martine Geurts († 29/04/2016)

Lid van RFC - Luik.

Geboren te Membruggen op 4 november 1929 en godvruchtig 
thuis overleden in naaste familiekring te Membruggen op 12 
juni 2016, gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Hubertuskerk te MEMBRUGGEN
op ZATERDAG 18 juni 2016 om 10.30 uur, gevolgd door de 
bijzetting in de familiegrafkelder.

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

Gebedswake in de kerk, vrijdagavond 17 juni om 19.00 uur.

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

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Arnold en Lutgard Festjens - Hamal
 Philippe en Claudia                zijn petekind
  Elke
  Seppe
  Sietske
 Erwin                                                       
    
Maddy Festjens en Luc Thijssen

Jean en Daniëlle Festjens - Menten

Justin en Karine Festjens - Schalley
 Gwendolien en Yerez

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: zijn broers, zussen,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Festjens - Rouffa en Geurts - Mouha.

Met dank aan: 
Dr. Benny Beusen, zijn huisarts
Conny, Hanne en Eddy, zijn kinesisten
Hilde, Sonja en Thomas, zijn trouwe verpleging
Marleen en Marijke, zijn thuishulp

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

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

†


