Als ik de dingen niet meer weet
en alles niet meer kan doen
herinner mij dan, stralend in de zon,
vol levenskracht toen ik alles nog kon!

Mevrouw

Georgette ROOSEN
echtgenote van de heer René STOUTHUYSEN
Medestichtster en Erevoorzitster van FERM
Lid van Samana
Zij werd geboren te Neerlinter op 8 november 1929
en is thuis te Stok zachtjes ingeslapen,
omringd door haar familie, op 11 juli 2021
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Volgens de richtlijnen omtrent het coronavirus zal
de plechtige uitvaartliturgie plaatshebben in intieme kring
in de parochiekerk van O.L.Vrouw Hulp der Christenen te Stok,
op VRIJDAG 16 JULI 2021 om 10 uur.

Dit melden u met diepe droefheid:
René STOUTHUYSEN,			

haar echtgenoot,

Bernadette † STOUTHUYSEN,
Riet BERTRAND,
		
Nolan, Marilou VANDERLOOCK,
Tom en Lien BERTRAND-CONARD,
		
Bell, Mona,
Ria STOUTHUYSEN,
Johan en Ria STOUTHUYSEN-VAN ENDE,
Ine STOUTHUYSEN,
Claudia en Maxim STOUTHUYSEN-RUYSSCHAERT,
Ludo STOUTHUYSEN,
Nick en Catjana STOUTHUYSEN-VANSTRAELEN, ♥,
Silke en Stijn STOUTHUYSEN-BORGERS,
		Marie,
Seppe en Jolien STOUTHUYSEN-PEETERS,
			
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
		
Armand † ROOSEN,
Louis † en Fernanda † ROOSEN-GOEN en familie,
Georges † en Maria † ROOSEN-TUTELEERS en familie,
Alfons † en Maria † STOUTHUYSEN-ROOSEN en familie,
René † en Lucienne † ROOSEN-WILLEMIJNS en familie,
Marcel † en Maria STOUTHUYSEN-HERBOTS en familie,
Gaston en Maria STOUTHUYSEN-DEGEEST en familie,
Roger en Maria JANSSENS-STOUTHUYSEN,
		
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families ROOSEN, STOUTHUYSEN, LAERMANS en LENAERTS.

Naar de wil van de overledene zal de crematie plaatsvinden
te Holsbeek, waarna de urne begraven zal worden
op de begraafplaats van Stok.
Gelegenheid tot groeten, waarop wij u uitnodigen,
zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum Rummens,
Aarschotsesteenweg 50-60 te Tienen,
MET RESPECT VOOR DE CORONAMAATREGELEN,
op DONDERDAG 15 JULI 2021 van 19 tot 19.30 uur.
Mis vanwege de parochiegemeenschap in het kerkje van Stok
op zaterdag 21 augustus 2021 om 18 uur.

Met dank aan:
haar huisarts dr. Marc Morreels,
het team van het Wit-Gele Kruis,
het team van Saartje Lenaerts.

Online condoleren: www.begrafenissen-rummens.be

Begrafenissen en drukwerk Rummens Tienen - 016/81.22.61
Stiers Budingen - 011/58.78.20

