
In liefdevolle herinnering

Jules Geboors

25 juli 1936  -  2 oktober 2021



De heer

Jules Geboors
echtgenoot van mevrouw

Simonne Vanhaeren

Hij werd geboren te Schulen op 25 juli 1936 en is  
liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan in  
Residentie Sint Lambertus’ Buren te Zelem op 2 oktober 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Jules tijdens de uitvaartliturgie in de Sint-Trudokerk, 
Linkhoutstraat te Linkhout op vrijdag 8 oktober 2021  
om 10.30 uur. 

Samenkomst met gelegenheid tot groeten in de kerk  
vanaf 10 uur.

De crematie, gevolgd door de begraving van de urne op 
de begraafplaats te Linkhout heeft plaats in besloten kring.

U kan Jules een laatste groet komen brengen bij  
Hansen Uitvaartzorg, Stationsstraat 89 te Zelem  
op donderdag 7 oktober 2021 van 18.30 tot 19 uur.

Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3) 
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe ’n beetje. 
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je. 

Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe. 
Maar op ’n keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

   Toon Hermans

Jules leeft verder in de harten van:

 Simonne VANHAEREN
     zijn echtgenote,

 Fina GEBOORS
  Frans PAUWELS
  Michel PAUWELS en Laura PUTSEYS

 Dirk en Annick GEBOORS-REWEGHS
  Emma GEBOORS en Kamiel NIESEN
  Marie GEBOORS 
     zijn kinderen en kleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:
 zijn broer, zus, schoonzussen, neven en nichten.

De families 
 GEBOORS-VAES en VANHAEREN-BERINGS.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van: 
 zijn huisarts dokter Marc Habex,
 thuisverpleging Mieke Stas en team,
 het verzorgend personeel van Residentie 
 Sint Lambertus’ Buren te Zelem
 en de thuiszorg van het OCMW te Lummen.  

Rouwadres:
 t.a.v. familie Jules Geboors
 p/a Hansen Uitvaartzorg
 Stationsstraat 89 - 3545 Zelem-Halen


