
Liefdevol aandenken aan

Eerwaarde heer kanunnik

Piet THOELEN
Geboren te Hoeselt op 29 april 1928 en ingeslapen
in het Jessa Ziekenhuis, campus Salvator te Hasselt,
omringd door zijn geliefden op 10 november 2019.

Priesterlijke loopbaan
- Kapelaan te Neerpelt van 1954 tot 1962
- Diocesane proost van het Jeugdverbond te Hasselt
   van 1962 tot 1970
- Oprichter en bezieler van talloze jeugd- en parochieraden
   volgens het verlangen van het concilie van 1970-1985
- Bezoeker namens de bisschop van de gepensioneerde priesters   
   van 1985 tot 1990
- Gepensioneerd priester van 1980 en hoopvol heengegaan
   naar de Heer in 2019

Wij nodigen u uit om afscheid te nemen 

vrijdag 15 november 2019 van 19.00 uur tot 20.00 uur
tijdens de begroeting die zal doorgaan in het
uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt.

zaterdag 16 november 2019 om 10.30 uur
tijdens de afscheidsviering die zal doorgaan in de
parochiekerk Sint-Stefanus te Hoeselt (centrum) waarna
we Piet te rusten leggen in de grafkelder samen met
zijn broer Jan op het kerkhof aldaar.

Samenkomst in vernoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Dit melden u met droefheid:

Mathieu   en Jeanne  STULENS - THOELEN
E.H. Jan  THOELEN
Frans  en Hubertine  CUYPERS - THOELEN
Guillaume  en Mariette  THIJS - THOELEN
E.Z. Elza  THOELEN
Jozef  en Maria THOELEN - CORNELIS
Mathieu  en Maria  ZEGERS - THOELEN
Willem  en Josée THOELEN - STULENS 
Edmond  en Stefanie  BOELEN - THOELEN
 en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen
 zijn schoonzussen, neven en nichten

de families THOELEN - VANDORMAEL

Nini BOLLEN mantelzorger
Mgr. Patrick HOOGMARTENS bisschop van Hasselt
De priesters van het wijdingsjaar 1954

Voor Piet zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistie-
vieringen van de parochiefederatie Hoeselt in het laatste weekend 
op 23 en 24 november 2019.

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