
Je was een rots in de branding 
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen had je de wind niet mee

Guy Schoenmaekers
echtgenoot van Sabine Berden

Vertegenwoordiger van N.V. Roodhuys

Geboren te Bilzen op 27 juli 1969 en thuis, na een kortstondige ziekte, zachtjes ingeslapen in 
het bijzijn van zijn naaste familie op 4 november 2020 gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

Omwille van de Covid-19-maatregelen zal het afscheid van Guy, gevolgd door de crematie
in intieme familiekring plaatsvinden waarna zijn urne thuis een mooi plekje zal krijgen.

De plechtigheid die zal doorgaan in Crematorium ‘De Tesch’ te Hasselt op zaterdag
14 november om 14.00 uur, kan via een live-stream worden gevolgd via volgende link:
http://ervine.be/crematorium-hasselt-grote-aula-hasselt/
stream 1   -   wachtwoord : schoenmaekers691
De stream start 5 min. voor de aanvang van de dienst.

Door de maatregelen van de overheid is een publiek moment van afscheid niet mogelijk.
Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:
Sabine Berden                                                                                                zijn echtgenote
Yasmine en Frederik
Ilias en Manon                                                                                           zijn pluskinderen
Leon (†) en Lin Schoenmaekers - Vroonen                                                    zijn mamie
Ludo (†) en Agnes Berden - Bussé                                                       zijn schoonmoeder
 
Aiko                                                                                                    zijn trouwe viervoeter
Robert en Liesbet Rondags - Schoenmaekers
 Patrick en Anne
 Bart, zijn petekind
Hubert en Ann Schoenmaekers - Snellings
 Lars
 Niels en Kim
Raymond en Marie-Christine Wilhelmus - Schoenmaekers
 Brecht en Zoë
 Maarten en Jochebeth                                     zijn broer, zussen, schoonbroers

schoonzussen, neven en nichten
Jean Vroonen                                                                                                           zijn peter
Delen mee in hun verdriet: zijn schoonbroers, schoonzussen, tantes en nonkels, 
neven en nichten van de families Schoenmaekers - Vroonen en Berden - Bussé.
Met lof voor dokter Daenen.
Een warm woord van dank aan dokter Rudi Scherpenberg, verpleegkundigen Lydia 
en Elke en zijn familie, vrienden en buren, met in het bijzonder Joeri Berthels die 
Guy met liefdevolle zorgen omringd hebben.
Medeleven: Uitvaartcentrum Merken - T.a.v. Fam. Guy Schoenmaekers - Berden
      p/a. Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen-Bilzen
                      of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be


