
Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,

als je zoveel wordt ontnomen

en het leven niet meer leven is,

dan komt de tijd dat je erin berust

dat het einde is gekomen.

Gaston HEYNEN
weduwnaar van Anna Gilissen († 2005)

vriend van Bella

Gewezen Voorzitter K.F. de Werkmanszonen Zichen

Gewezen Lid van de Kerkraad Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk Z-Z-B

Geboren te Zichen-Zussen-Bolder op 11 mei 1925 en
zachtjes ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie in het
Woonzorgcentrum ‘Ludinaca’ te Lanaken op 23 oktober 2019
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk
te Zichen-Zussen-Bolder op WOENSDAG 30 oktober 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, dinsdagavond 29 oktober om 19.00 uur.

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

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Nico en Carina De Vleeschauwer - Heynen
zijn kinderen

Kris en Anja Claesen - De Vleeschauwer
 Elodie

zijn kleinkinderen en achterkleinkind

Bella                                                                                           zijn vriendin
 

E.H. Pieter (†) Heynen
Jules (†) Heynen
Jaak (†) Heynen                                                                          zijn broers

Jean (†) en Theresia Gilissen - Troquay
Marcel en Lisa Peeters - Gilissen
Bernard en Octavi (†) Gilissen - Meers
          en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De familie Heynen - Jongen en Gilissen - Croegs.

Een warm woord van dank aan: 
Verzorgend personeel en medebewoners van
Woonzorgcentrum Ludinaca - Afdeling 1 - Langs de Vaart.
Iedereen die Gaston met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven: 
Uitvaartcentrum Merken - T.a.v. Familie Gaston Heynen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken Grote-Spouwen - 0478/211 973 Drukkerij Turboprint Grote-Spouwen - 012/21 66 30

†


