Al hield je nog van het leven,
je had het niet in eigen hand.
Ongevraagd moest je het verlaten
en wij staan machteloos aan de kant.

Zij leeft verder in het hart van:
Erik en Heidi JORDENS-SARRAU

Mevrouw

Celine Goossens
weduwe van de heer

Louis Jordens

† 2013

Gewezen bestuurslid KVLV Kortenaken

Geboren te Kortenaken op 19 juli 1946
en zachtjes van ons heengegaan in het WZC Den Boomgaard
te Glabbeek op 7 september 2018.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Celine tijdens de uitvaartliturgie die zal opgedragen worden
in de parochiekerk Sint-Amor, Dorpsplein te
Kortenaken, op vrijdag 14 september 2018 om 13 uur,
gevolgd door de begraving op de begraafplaats van Kortenaken.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 12.30 uur.
U kan Celine een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets,
op donderdag 13 september 2018 van 19 tot 19.30 uur.
Gedachtenismis in voornoemde kerk
op zondag 7 oktober 2018 om 11 uur.
Rouwadres:
Familie Celine Goossens
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

Dany en Sonja ROOSEN-JORDENS
		Tim
		Lien
Johan en Anja LUYTEN-JORDENS
		Bo (metekind)
		Sam
		Sil
			
haar kinderen en kleinkinderen,
Toby D
			

haar trouwe viervoeter,

André en Jacqueline GOOSSENS-RENIERS en familie
Roland en Annemie SNELLINGS-GOOSSENS en familie
Hendrik en Godelieve BUVENS-GOOSSENS en familie
Alfred en Rosette KELDERMANS-KEYEN en familie
Louis en Odette STOCKX-KEYEN en familie
			
			

haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers,		
nichten en neven,

Willy † en Agnes ROOVERS-BRUYNINCKX en familie

			

haar beste vrienden.

De families
GOOSSENS-BEELEN en JORDENS-KEYEN-EYLETTEN.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
Amalia,
Hugo,
dagopvang Cado Ransberg,
huisartsenpraktijk De Roo Kortenaken,
het personeel van WZC Den Boomgaard te Glabbeek
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