
        Denk aan mij terug
        maar niet in de dagen
        van pijn en verdriet.
        Denk aan mij terug
        in de stralende zon
        hoe ik was toen
        ik alles nog kon.

 
Droef om het afscheid, maar dankbaar voor al wat wij van 
hem mochten ontvangen, melden wij u het overlijden van

Michel ROUFLART
weduwnaar van Jeannette ‘Nèkke’ MOERMANS

 
Geboren te Herderen op 28 mei 1939 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie in het
A.Z. Vesalius te Tongeren op 15 oktober 2019 gesterkt
door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Janskerk te 
HERDEREN op ZATERDAG 19 oktober 2019 om 10.30 uur,
waarna we Michel ten ruste leggen bij Nèkke.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
in voornoemde kerk vanaf 9.30 uur. 

Gebedswake in de kerk, vrijdag 18 oktober om 18.45 uur.

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

Dit melden u:

Johan en Brigitte NIJS - ROUFLART
 Jordi en Karen
Eric en Gerty ROUFLART - BIESMANS
 Gani en Tine
Ronny en Anita DIRKX - ROUFLART
 Alexander en Daniëla
 Nathalie en Martijn
Bertho ROUFLART
Eddie en Marleen ROUFLART - CORSTJENS
 Phebe
 Isolde
 zijn kinderen en kleinkinderen

Maurice (†) en Mia (†) ROUFLART - DELLO
Margriet ROUFLART                                                            zijn zus

Louis (†) en Beatrix (†) MERKEN - MOERMANS
Jean (†) en Mariette MOERMANS - DUCHATEAU
Mathieu (†) MOERMANS
Jean (†) en Annie (†) REYNDERS - MOERMANS
Willy (†) en Marie-Louise (†) EYCKEN - MOERMANS
Jan (†) en Liliane (†) DRIESEN - MOERMANS
          en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn schoonzus, neven en nichten

De families ROUFLART - MEERS en MOERMANS - SIMONS.

Met dank aan:
Dokter Sven Simons, zijn huisarts
zijn thuisverpleging
verpleging en medewerkers WZC ‘Huyse Elckerlyc’ te Millen
verzorgend personeel en medewerkers Palliatieve Afdeling 
‘De Schelp’ A.Z. Vesalius Tongeren

Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
                      T.a.v. Familie Michel Rouflart - Moermans
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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