
Dit melden u met droefheid:

zijn echtgenote
 Jeannine FABRY - CROMMEN     
                            
zijn zoon en schoondochter
 Chris en Tatiana FABRY - ANGELES - CASTILLO   

Delen mee in het verdriet:

zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten
 Odilon ( ) en Judith ( ) FABRY - SCHREURS 
 Tony en Rita ( ) FABRY - CLERX 
 Raul en Denise KUYCKX - FABRY 
 Danny en Maggy TABRUYN - FABRY 
 Victor ( ) en Ghislaine CROMMEN - BONNEU
 Robert ( ) en Lutgart CROMMEN - SLEURS 
     en hun kinderen en kleinkinderen
   
 de families FABRY - BAPTIST
                    en CROMMEN - SNELLINGS 

Dank aan allen die hem met goede zorgen en liefde
omringd hebben.
                  

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

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven, 
men leert het nooit,
men begrijpt het nooit… 

Wij melden u het overlijden van de heer

Maurice FABRY
echtgenoot van mevrouw Jeannine CROMMEN

Lid van Kiwanis Hasselt de Langeman
Lid van Koperen Passer club L-1
Lid van Vriendenkring Senioren van Limburg
Lid van technische ploeg Koninklijke zanggroep Aveland

Geboren te Sint-Lambrechts-Herk op 2 februari 1939 en 
overleden in het Jessa ziekenhuis, campus Salvator te Hasselt, 
op 21 september 2019, omringd door zijn geliefden.

Wij nodigen u vriendelijk uit om afscheid te nemen

woensdag 25 september 2019 om 19.00 uur
tijdens de gebedswake die zal doorgaan 
in de parochiekerk Sint-Stefanus te Hoeselt. 
Aansluitend kan er een laatste groet gebracht worden
aan Maurice in het uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt.

donderdag 26 september 2019 om 11.30 uur
tijdens de afscheidsviering die zal doorgaan in het
Crematorium Hasselt. 
Samenkomst in de inkomhal van het crematorium,
Prins Bisschopssingel 67, 3500 Hasselt om 11.15 uur.

Na de crematie leggen we Maurice te rusten in de 
urnenkelder op het kerkhof van Hoeselt.
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