
En altijd is het zo geweest,
dat liefde
haar eigen diepte niet kent,
dan op het uur van de scheiding.

                                                                                                                                        K. Gibran

DE HEER

Jean Elsen
echtgenoot van Maria Smedts

Gewezen werknemer van “fabriek Remy”

geboren te Wilsele op 15 februari 1933 en godvruchtig overleden te Leuven 
in het WZC Ed. Remy op 28 november 2015.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de 
Sint-Hadrianusparochiekerk te Wijgmaal op vrijdag 4 december 2015 om 10 uur.
Nadien volgen de crematie en de begraving van de asurne te Wijgmaal (Kroonstraat).

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf  9.40 uur.

U kan Jean een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 te Herent (Winksele-Delle) 
op woensdag van 19 tot 20 uur.

Op zondag 24 januari 2016 om 9.30 uur herdenkingsviering in voornoemde kerk.

Met dank aan de dokters en het personeel van WZC Eduard Remy,
in het bijzonder het personeel van afdeling B6.

Dit melden u:

Maria Smedts zijn echtgenote

Marc Elsen
Annie Elsen
Magda Elsen

Karlien en Frederik Versonnen - Vereecken
Griet en Andy Versonnen - Demaret

Aaron Demaret
Ward Versonnen

 Karine en Brian Elsen - Mc Namara
Liam Mc Namara
Thomas Mc Namara

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon 

? Petrus en ? Ghislaine Leempoels - Elsen, kinderen en kleinkinderen
? Cyriel en ? Bertha Elsen - Frooninckx, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jozef en Leonie Geeraerts - Elsen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
? Fons en ? Jeanne Decuber - Elsen, kinderen, kleinkinderen en achterkleindochter
François Geleyns - ? Julia Elsen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
? Theo Smedts, kinderen en kleinkinderen
Guillaume en Malvine Vanmechelen - Smedts, kinderen en kleinkinderen
Jan en Hilda Brouwers - Smedts, kinderen en kleinkinderen

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Elsen, Smedts, Smeys en Scherens.    
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