Wij nemen afscheid van

de heer

Walter Brioen
echtgenoot van mevrouw

Rita Hendrickx

Gewezen vrijwillige Brandweerman Lier
Geboren te Lier op 31 december 1942 en er zachtjes
ingeslapen in het H.-Hartziekenhuis op 10 februari 2020.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op zaterdag 15 februari 2020 om 10.00 uur
in de parochiekerk van het H.-Kruis, R. Veremansplein te Lier.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.
De teraardebestelling heeft aansluitend plaats
in het familiegraf op de begraafplaats Kloosterheide.

Dit melden u met diepe droefheid:
Rita Hendrickx						

			

Marc en Jacqueline Brioen - Braeckmans
kinderen en kleinkinderen
Ad (†) en Monique Fens - Brioen
Luc (†) en Simonne Brioen - Siebens
kinderen en kleinkinderen
Marcel en Godelieve (†) Taeymans - Brioen
kinderen en kleinkinderen
Frans en Rita Verzwijvel - Brioen
kinderen en kleinkind
Pauwel en Nicole Brioen - Kesselaers
en kinderen
Louis (†) en Maria Hendrickx - Nuyens
en dochter
Karel (†) en Alice (†) Hendrickx - Smet
kinderen en kleinzoon
Gommaar (†) en Rosa Hendrickx - Van Gehuchten
kinderen en kleinkinderen
Alain en Anne-Marie Hendrickx - Van Dessel
en kinderen						
									

zijn echtgenote

zijn broers, zussen, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten

Delen mee in het verdriet, de families Brioen en Hendrickx.

Met dank aan zijn huisarts dr. Van Der Wee, het personeel en de vrijwilligers van de palliatieve
eenheid van het H.- Hartziekenhuis te Lier, alsook familie en vrienden voor alle liefdevolle en warme zorgen.
U kan Walter een laatste groet brengen in het funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier
op donderdag 13 februari en vrijdag 14 februari van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Rouwadres: Familie Brioen - Hendrickx, p/a Uitvaartzorg Bosmans, Kesselsesteenweg 87 te Lier.
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