Yvonne
1928 - 2019

Rust nu maar uit, je strijd is gestreden.
Je hebt het ontzettend moedig gedaan.
Wie kan ooit begrijpen wat jij hebt geleden.
Wie kan ooit voelen wat jij hebt doorstaan.
Mevrouw

Yvonne Willems

Zij leeft verder in de harten van:
Emile en Nicole LANGEN-TUTELEERS
		
Pascal en Ilse LANGEN-DEVILLÉ
			 Maarten en Luna
			Niels
			Sander
		
Vicky LANGEN en Karel ASSELMAN
			 Ian, Wannes, Eef
			 Leander, Lentel

weduwe van de heer

Emile † en Rita BAMS-TUTELEERS

Marcel Tuteleers † 2017

Jos TUTELEERS en Magda
		
Dimitri TUTELEERS en Charlotte
		
Koen TUTELEERS
		
Jonathan TUTELEERS

Geboren te Budingen op 10 februari 1928
en thuis liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
te Ransberg op 20 augustus 2019.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te
nemen van Yvonne tijdens de uitvaartliturgie
die zal opgedragen worden in de parochiekerk
O.L.-Vrouw van de Rozenkrans, Dorpsstraat te Ransberg,
op dinsdag 27 augustus 2019 om 10 uur,
gevolgd door de begraving op de begraafplaats te Ransberg.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.30 uur.
U kan Yvonne een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets,
op maandag 26 augustus 2019 van 19 tot 19.30 uur.
Gedachtenismis in voornoemde kerk
op zaterdag 5 oktober 2019 om 19 uur.
Rouwadres:
Familie Yvonne Willems
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

Eric en Martine TUTELEERS-DAMS
		
Niels en Melissa THIJS-TUTELEERS
			 Quinten, Keano
			
			 Lotte, Sofie
		
Selina TUTELEERS en Wout
				

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Louis en Ghislaine WILLEMS-VERLINDEN en familie
Emile WILLEMS
André en Palmyre MARCOEN-TUTELEERS en familie
				

				

haar broers, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten.

		
De families WILLEMS-JONCKERS en TUTELEERS-DEBOES.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
haar huisarts Dr. Rudolf Nickmans,
haar thuisverpleging Melissa, Elke en Vera,
de medewerkers van Landelijke Thuiszorg Sylvia, Sara en Isabelle,
de medewerkers van Panal,
en allen die haar met een bezoekje verblijdden.
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