Je strijd is gestreden
Je bent heel langzaam weggegleden
Rust nu maar zacht
Je wordt hierboven verwacht

Wij melden u het overlijden van

Albert PUT
echtgenote van wijlen José SLEGERS
Geboren te Diepenbeek op 17 februari 1929
en overleden in het WZC Bormanshof te Hoeselt,
omringd door zijn geliefden op 24 november 2019.

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen
vrijdag 29 november 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 Albert in uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt.
zaterdag 30 november 2019 om 13.00 uur
tijdens de afscheidsviering die zal doorgaan in het
Crematorium Hasselt.
Na de crematie leggen we Albert te rusten bij zijn echtgenote
José, in de urnenkelder op het kerkhof van Hoeselt.
Samenkomst in de inkomhal van het crematorium,
Prins Bisschopssingel 67, 3500 Hasselt vanaf 12.45 uur.

Dit melden u met droefheid:
Tony ( ) PUT
Peter en Lizy de WOLFF - PUT
Pieter en Natasja VANHEES - MUSGER
		
Lien en Daan
Christian en Nele SCHILPEROORD - VANHEES
		
Thomas en Mathias
Robert en Lydia SWINNEN - PUT
Lore SWINNEN
Stefanie SWINNEN
Pieter en Nathalie MEYS - SWINNEN
		
Janne en Casper
Carine ( ) PUT
Tom en Shari MORIAS - JOLLING
		Nora
Wim en Jonne MORIAS - JORISSEN
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
de families PUT - BROEDERS en SLEGERS - DAERDEN.
Dank aan zijn huisarts Brigitte Stulens
en directie, personeel en bewoners van wzc Bormanshof te
Hoeselt.
Voor Albert zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistievieringen van de parochiefederatie Hoeselt in het laatste
weekend op 28 en 29 december.
Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding
Albert Put of online: www.uitvaartcentrumhayen.be

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