Wij danken je voor de tijd dat jij bij ons was,
voor je vriendschap, je goedheid,
voor je vreugdevol aanwezig zijn.
Zo zullen wij je steeds herinneren
zo zal je steeds bij ons zijn.

Guy Minten
echtgenoot van

Albertine Deprez
Koster parochie Sint-Trudo - Linkhout
Dirigent en organist van het Sint-Trudo zangkoor - Linkhout
Lid van meerdere verenigingen

Geboren te Linkhout op 28 december 1930 en liefdevol omringd,
zachtjes van ons heengegaan in het Jessa Ziekenhuis,
campus Salvator te Hasselt op 5 februari 2020,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Guy
tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Trudokerk, Linkhoutstraat
te Linkhout op zaterdag 8 februari 2020 om 10.30 uur.
Nadien begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats te Linkhout.
U kan Guy in aanwezigheid van de familie een laatste groet
brengen bij Hansen Uitvaartzorg, Stationsstraat 89 te Zelem,
op vrijdag 7 februari 2020 van 19.30 tot 20 uur.
Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Rouwadres:
Linkhoutstraat 213
3560 Linkhout

Guy leeft verder in de harten van:
Albertine DEPREZ
				
				

zijn echtgenote,

Jos en Lieve SMETS - MINTEN
Johan † en Karine MINTEN - BAERTS
Dominique en Martine MINTEN - DE VRIES
Bart en Anne MINTEN - BOSSUYT
Gerrit en Martine VAN HAELE - MINTEN
				

				

zijn kinderen,

Bert en Evi SMETS - CORVERS
		Arthur, Louis
Bram en Liesbeth LEEMANS - SMETS
		Sam
Ruben MINTEN
Carmen MINTEN
Matthias VAN HAELE en Gwen
Thomas VAN HAELE en Sophie
Mikael MINTEN
Prisca MINTEN
				
				

zijn klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:
zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.
De families MINTEN - RUELENS en DEPREZ - ELSEN.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
zijn huisarts dokter Carine Goris,
de thuisverpleegsters van het Wit-Gele Kruis,
dokters en verplegend personeel van campus Salvator.
Geen bloemen of kransen, liever een gift t.v.v. stichting tegen kanker
IBAN: BE45 0000 0000 8989 (BIC: BPOTBEB1)

Zelem 013 44 43 43 | Geetbets 011 58 73 46 | Nieuwerkerken 011 68 67 18
Online condoleren: www.hansen-uitvaartzorg.be

