
Degenen die ik lief heb verlaat ik,  
om degene die ik lief had terug te vinden.

De heer 

Marcel Verhaegen 
weduwnaar van Maria Wouters (†14-10-2019) 

Geboren te Holsbeek op 14 augustus 1927 en overleden
op 26 oktober 2019 in wzc Sint-Margaretha te Holsbeek,
 gesterkt door het sacrament van de zieken 

De uitvaartliturgie waartoe u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Martinus te Wezemaal
op DONDERDAG 31 OKTOBER 2019 om 11.30 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.00 uur.
De crematie, gevolgd door de bijzetting in het urnenveld
op de begraafplaats te Wezemaal, zal in beperkte kring plaatsvinden.

U kan Marcel een groet brengen in het Funerarium Eraly,
Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar
op woensdag 30 oktober 2019 van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Liever geen bloemen maar een vrijblijvende steun aan de  
“Geheugenkliniek UZ Leuven” door te storten op de giftenrekening 
van de KU Leuven IBAN: BE45 7340 1941 7789 
met vermelding van VGS-nummer: 400/0018/91034 . 

Herdenkingsviering vanwege de parochie
op zondag 3 november 2019 om 10.00 uur.

Dit melden u bedroefd:

Luc en Chris Verhaegen - Blauwens, zijn kinderen;
 
Bert en Carolien Verhaegen - Hoes,
 Mano en Kobe,
Pieter en Sofie Verhaegen - Michels,
 Felix, Anna en Gust,
Tim en Jolien Verhaegen - Delcourte,
 Marie,
   zijn klein- en achterkleinkinderen;

Rik(†) en Maria(†) Messemaekers - Verhaegen, 
 kinderen en kleinkinderen,
Jules(†) en Hilda Lembreght - Verhaegen, 
 kinderen en kleinkinderen,

Erwin en Yolande Roosen - Catereels, kinderen en kleinkinderen,
  zijn zus, neven en nichten;

De families Verhaegen, Wouters, 
                      Vandenwijngaerden en Catereels.

Met dank aan het personeel van wzc Sint-Margaretha te Holsbeek
en zijn huisartsen Dr. Lucie Hulsbosch en Dr. Chris Mertens
voor hun goede zorg en steun.

Rouwadres: 
Familie Verhaegen - Blauwens
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Torenstraat 45 - 3110 Rotselaar.
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