Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent,
als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.

Mevrouw

Leonie Timmermans
weduwe van de heer

René Dullers † 2020
Geboren te Lummen op 9 februari 1928
en liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
in WZC Het Meerlehof te Lummen op 17 juni 2022.
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Leonie tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk
O.L.V. Ten Hemelopneming, Kerkstraat te Lummen,
op donderdag 23 juni 2022 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 Lummen,
heeft plaats in intieme kring.
U kan Leonie een laatste groet brengen bij
Hansen Uitvaartzorg, Stationsstraat 89 te Zelem-Halen,
op woensdag 22 juni 2022 van 18.30 tot 19 uur.

Leonie leeft verder in de harten van:
Leon en Anita CAMS-DULLERS
† Herman en Fanny DULLERS-RAYMAEKERS
		 Evi DULLERS en Geert JOOKEN
		Davy VERBOVEN
Ludo en Lucia BRUGGEN-DULLERS
		 Jan en Inessa BRUGGEN-SMITH
		Annemie BRUGGEN
		 Karel en Liesbeth BRUGGEN-FERNANDEZ
			Julie
			Sam
		 Jo en Kristien OLAERTS-BRUGGEN
			Lore
			Hanne
Roland en Silvia FRANSSENS-DULLERS
		 Simon en Carolien VERSWYVEL-FRANSSENS
Stefaan en Hilda HULSHAGEN-DULLERS
		 Michiel HULSHAGEN en Jolijn LAMERS
			Nand
		 Mohamed en Lieselotte ABIDAR-HULSHAGEN
			Anaïs
		 Valerie HULSHAGEN en Jan WOUTERS
Wilfried en Ria DULLERS-VANDERSPIKKEN
		 Eveline DULLERS en Tom MECHELMANS
			Oscar
		 Pieter-Jan DULLERS en Julie VANDERZANDE
			Mathis
		Anneleen DULLERS

Warme dank aan haar huisarts Dr. Rafaëla Tijskens,
haar medebewoners van de afdeling Madelief
en het personeel van WZC Het Meerlehof te Lummen.

Patrick en Fanny BIESMANS-DULLERS
		Esther BIESMANS
		 Ellen BIESMANS en Ignace PELCKMANS
		Karen BIESMANS
				
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Rouwadres:
Familie Leonie Timmermans
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen

Delen in dit verdriet:
de families TIMMERMANS-BIESMANS en DULLERS-WINDMOLDERS.

