Fons
1942-2019

Ga maar mooie ster
Je laat het los
Je bent nu vrij
Ga maar mooie ster
Je blijft voor altijd bij mij

De heer

Fons Meulemans
echtgenoot van mevrouw

Greta Gordons
Lid van Samana - Hogen
Lid van wielerclub Betserse Sportvrienden Geetbets

Geboren te Haasrode op 21 oktober 1942
en overleden in het RZ H. Hart campus Mariëndal
te Tienen op 6 september 2019.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Fons tijdens de uitvaartliturgie in de
O. L. Vrouw van Vredekerk, Hogenstraat te Hogen-Geetbets
op donderdag 12 september 2019 om 11.30 uur.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 11 uur.
Na de crematie krijgt de urne
een mooi plaatsje bij ons thuis.
U kan Fons een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets,
op woensdag 11 september 2019 van 19 tot 19.30 uur.
Mis vanwege de parochiegemeenschap in de parochiekerk
te Geetbets op zaterdag 2 november 2019 om 18.30 uur.

Fons leeft verder in de harten van:
Greta GORDONS
				

zijn echtgenote,

Gert en Annemie LEEMPOELS-MEULEMANS
			

zijn kinderen,

Arno LEEMPOELS
				

zijn kleinzoon,

Johnny † en Claire † MACHIELS-MEULEMANS
kinderen en kleinkind
Fons en Frieda KAERTS-GORDONS
kinderen en kleinkind
				
				

zijn zus, schoonbroers, schoonzus,
neven en nichten.

De families
Meulemans-Vanden Eynde en Gordons-Tutenel.
Met dank voor de genegenheid van familie, vrienden en buren
en de goede zorgen van het medische team van RZ H. Hart
en het team van dokter Devadder.
Geen bloemen of kransen, liever een gift voor het fonds voor
innovatief kankeronderzoek op rekeningnummer
BE 45 7340 1941 7789 met vermelding van Fons Meulemans.
Rouwadres:
t.a.v. Fons Meulemans
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

Uitvaartverzorging bvba • Geetbets 011 58 73 46 & Halen 013 44 43 43

Online condoleren: www.hansenbvba.be

