Beetje bij beetje moesten wij je verlaten,

Hij leeft verder in de harten van:

wij konden op het laatst niet meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zo zeer, de vader van vroeger was je niet meer.
We zagen wel je stil verdriet, maar helpen konden we je niet.

De heer

Jef Beutels
weduwnaar van mevrouw

Maria Debrie

† 4-11-2019

Lid van Samana Schaffen

Geboren te Meldert op 26 februari 1936
en zachtjes van ons heengegaan in WZC
Huize Sint-Augustinus te Diest op 11 februari 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
rond de urne van Jef in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3
te Zelem-Halen, op dinsdag 18 februari 2020 om 10 uur.
Samenkomst aan de aula om 9.45 uur.
De begraving van de urne op de begraafplaats te Schaffen
heeft plaats in intieme kring.

U bent welkom om Jef een laatste groet te brengen in
aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem-Halen,
op maandag 17 februari 2020 van 19 tot 19.30 uur.
Er is parkeergelegenheid aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8)
of achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3).

Patrick en Greet
		Sander
		 Brent en Hannelore
Daniel en Anne
		 Vic en Hanne
		 Nelme en Beau
Noëlla en Kurt
		 Siebe en Marie
		Kobe
		 Pelle en Lenka
Geert
		 Jeffrey en Kim
		 Debrah en Jelte
					

zijn kinderen en kleinkinderen.

Delen in dit verdriet:
zijn zus Paula, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.
De families BEUTELS-BOSMANS en DEBRIE-VEECKMANS.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
zijn huisarts Dr. Sofie Vanroy,
zijn vroegere thuisverpleging Greet, Bart, Maxime,
Veerle, Karel, Liese,
het personeel van Huize Sint-Augustinus te Diest.
Rouwadres:
Familie Jef Beutels
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen
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