
Dit melden u met droefheid:

zijn kinderen 
 Jef en Viviane VRANKEN - DUMOULIN 
 Yves en Marina LIKET - DUMOULIN 

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen 
 Kristof en Greet VRANKEN - INDESTEGE
  Thomas 
 Serge en Inge VRANKEN - SCHEPERS 
  Tibo en Jill

Delen mee in het verdriet
 zijn schoonzus, neven en nichten

 de families DUMOULIN - JEHAES
 en MEERS - VERJANS 

Met dank aan zijn huisarts Yasmine Maene; 
thuisverpleging Rudi Coenegrachts en zijn team;
thuishulp Cindy;
dokters en verplegend personeel van het A.Z. Vesalius Tongeren
en allen die hem met zoveel hulp en vriendschap omringd hebben.

Voor Guillaume zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistie- 
vieringen van de parochiefederatie Hoeselt, in het weekend
van 26 en 27 januari 2019.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen, 
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding 
Guillaume Dumoulin of online www.uitvaartcentrumhayen.be.

Bloemen noch kransen 
Liever en gift aan Palliatieve zorgeenheid “De Schelp“ 
op rekeningnummer  BE 26 9731 4294 8429
met vermelding: “Guillaume Dumoulin“.                                                                       

Wanneer je verdrietig bent, blik dan in je 
hart en je zal zien dat je weent om wat je vreugde schonk. 

Guillaume DUMOULIN
echtgenoot van wijlen   

Maria MEERS 

Geboren te Hoeselt op 8 november 1925 en 
 overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 13 januari 2019,

gesterkt door het gebed van de kerk.
 

 
De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
  zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Stefanus

te Hoeselt op zaterdag 19 januari 2019 om 10.30 uur, 
gevolgd door de crematie in het crematorium Hasselt en

waarna de urne wordt bijgezet in het urnenveld
op het kerkhof te Hoeselt in intieme familiekring.

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

U kan Guillaume een groet brengen in uitvaartcentrum Hayen, 
Bilzersteenweg 31 te 3730 Hoeselt,

vrijdag 18 januari 2019 van 19.00 tot 20.00 uur
 in aanwezigheid van de familie.



Uitvaartcentrum Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78 drukw. Decapress, Hoeselt

Guillaume Dumoulin


