De strijd is gestreden, je ogen vallen dicht,
voor ons blijft in herinnering, je vriendelijk gezicht.
Na een strijd, moeizaam gestreden,
ging je heen, niet onverwacht.
Niemand wist hoeveel je hebt geleden,
onuitputtelijk was je kracht.
Maar ook hieraan kwam een einde.
Het deed je zeer om ons te laten staan,
maar hiermee hebben we vrede
omdat je nu kunt rusten gaan.

Irene Roelen
26.08.1928 - 15.10.2021

Wij nemen afscheid van

Irene Roelen
weduwe van
Jos Bogaerts
Geboren te Poederlee op 26 augustus 1928 en zachtjes ingeslapen
in het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Kessel op 15 oktober 2021.
De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op zaterdag 23 oktober 2021
om 10.30 uur in aula Erica van het Stedelijk afscheidscentrum Kloosterheide, Kesselsesteenweg 97 te Lier.
Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur
De asverspreiding heeft plaats op een later tijdstip
in beperkte kring op de begraafplaats van Nijlen.
Er is gelegenheid Irene te groeten in het funerarium Bosmans, Kesselsesteenweg 87
te Lier op donderdag 21 oktober 2021 van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Dit melden u:
Jos en Chris Robrechts - Bogaerts
Ivan en Cynthia Todts - Bogaerts
		
Victor en Fleur
Jimmy en Evy Simons - Bogaerts
		Arno
Erik en Ans Bogaerts - Vercammen
		
Cas, Lex en Cami
Yannik en Wing Man Bogaerts - Chu
		
Ellie Mae, Penélope en Jackie
Jonathan † Bogaerts
Cédric en Thalia Bogaerts - Allains
		Arthur en
Loran Bogaerts					

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Haar zus, schoonzus, neven, nichten, de families Roelen en Bogaerts.
Met dank voor de liefdevolle en warme zorgen aan haar huisarts dr. Neutjens
alsook het personeel van het woonzorgcentrum Sint-Jozef te Kessel.
Rouwadres: Familie Irene Roelen, p/a Uitvaartzorg Bosmans, Kesselsesteenweg 87, 2500 Lier.
Uitvaartzorg Bosmans - Dorpsstraat 24 , 2590 Berlaar | 03 480 02 47 | www.funerarium-bosmans.be

