
Liefhebbende echtgenoot van 
 Agnes BIENKENS 

Lieve papa en bompa van 
 Guido  DONNÉ
  Patrick DONNÉ
  René DONNÉ
 Jos en Marie-Josée DONNÉ -  KETELSLEGERS 
  Raphael en Jana JEHAES - DONNÉ
   Tess en Britt
  Gunter en Bianca VERJANS - DONNÉ
   Jens en Niels 
  Kevin en Sandra DONNÉ - LEEN 
   Charlotte
 Daniel en Brigitte VANHASSCHE - DONNÉ
  Ash en Kristine PYM - ROMSEE
   Brandon, Lexi, Mila en Marley
  Birger ROMSEE 

  Sigrid ( ) VANHASSCHE

Peter van 
 Jana en Birger     
                              
zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families DONNÉ - CONINGS en BIENKENS - VANSPAUWEN 

Speciale dank aan zijn huisarts Hilde Beusen,
kinesitherapeut Michael
en voor de goede zorgen Sabine en Greta.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding de heer
René DONNÉ of online www.uitvaartcentrumhayen.be

Begr. Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78 drukw. Decapress, Hoeselt, 089-75 17 66

...Als iets liefs je verlaat blijft nog altijd de herinnering...

In alle liefde en eenvoud is van ons heengegaan

René DONNÉ
echtgenoot van mevrouw Agnes BIENKENS

Geboren te Hoeselt op 3 mei 1924 en zachtjes thuis te Beverst 
overleden omringd door zijn geliefden op 1 januari 2017,

gesterkt door het sacrament der zieken.

De afscheidsplechtigheid en de crematie, waartoe wij u vriendelijk 
uitnodigen, zullen plaats vinden in het Crematorium Hasselt
op vrijdag 6 januari 2017 om 9.30 uur, gevolgd door de

plaatsing van de urne in het urnenveld op het kerkhof van Beverst.

Samenkomst in de ontvangstruimte van het Crematorium Hasselt,
Prins Bisschopssingel 67, 3500 Hasselt om 9.15 uur.

Er kan een laatste groet gebracht worden aan René in het
uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31 te Hoeselt
op donderdag 5 januari 2017 van 19.00 tot 20.00 uur,

in het bijzijn van de familie.

René mijn lieve man
weet dat ik je niet missen kan.
Vreugde en verdriet
lief en leed
alles hebben wij gedeeld.
Lieve René ik heb geen berouw.
Lieve schat ik hou van jou.
Het ga je goed.


