
Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzondere man...

Jean Brepoels
weduwnaar van Jeannie Meers († 27/01/2012)

Lid van het Heilig Paterke Valentinus van Hasselt,
gewezen lid van de Kerkfabriek Sint-Quintinus Hees

en van Zangkoor DEHO Hees.

Geboren te Hees op 28 oktober 1935 en zachtjes ingeslapen in
het bijzijn van zijn naaste familie in het Z.O.L. Campus Sint-Jan 
te Genk op 23 juli 2020 gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

Volgens de wens van Jean en zijn familie zal het afscheid,
gevolgd door de crematie, waarna bijzetting bij Jeannie,
in intieme familiekring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om Jean een laatste groet
te brengen in aanwezigheid van zijn familie bij Uitvaartcentrum
Merken op woensdagavond 29 juli 2020 tussen 19.00 en 20.00 u.

Gelet op de Covid-19-maatregelen, dient de social distancing 
gerespecteerd te worden en mogen wij u verzoeken om een 
mondmasker te dragen bij het afscheid en de begroeting aub.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Rony BREPOELS                                                             zijn zoon

François (†) en Fina (†) FOUARGE - BREPOELS
Pierre (†) en Germaine (†) BREPOELS - HENSEN
Christiaen (†) en Mariette (†) THIJS - BREPOELS
Jean (†) en Antonie FRANSSEN - BREPOELS
Bertho (†) en Paula (†) VOS - BREPOELS
Mathieu en Katrien BREPOELS - DARCIS
Laurent (†) en Yvonne MEERS - BREPOELS
Albert (†) en Lea (†) BREPOELS - DE-COCKER
Ludo en Germaine HUSQUET - BREPOELS
Roger en Laurette (†) BREPOELS - DE-COCKER
Louis (†) en Elza (†) ROUMANS - MEERS
Georges (†) en Alice (†) MEERS - GERAERTS
Henrie en Hilda NELISSEN - MEERS
          en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

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

De families BREPOELS - MOTTEN - MEERS - HENNUS.

Een warm woord van dank aan:
dokter Tony Hennus, zijn huisarts
dokters, verplegend personeel en vrijwilligers van de 
Palliatieve Eenheid van het Z.O.L. Campus Sint-Jan te Genk
Carine en Anne.
Iedereen die Jean met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
       T.a.v. Familie Jean Brepoels - Meers
       Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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