
Ik ga alvast want ik ben zo moe, maar weet je wat ik doe,
'k laat hier en daar een lichtje aan, dan moet jij straks, 
als jij ook komt, niet door het donker gaan.
                                                         Chris Helleputte

DE HEER

Marcel Mouling
echtgenoot van Jeannine Leyssens

Gewezen speler en trainer van Kon. Stade Leuven en Zwarte Duivels Oud-Heverlee

geboren te Donk op 5 februari 1936 en overleden te Leuven in het Heilig Hartziekenhuis 
op 12 september 2014, gesterkt door het ziekensacrament.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen, zal plaatshebben in de 
abdijkerk O.-L.-Vrouw van Vlierbeek te Kessel-Lo op donderdag 18 september 2014 om 10 uur.

Nadien volgt de begrafenis op de parkbegraafplaats “Diestseveld” te Kessel-Lo.

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

U kan Marcel een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 te Heverlee 
op dinsdag 16 september 2014 van 19 tot 20 uur.

Dit melden u:

Jeannine Leyssens zijn echtgenote

Hans en Nancy Mouling - Brams (? Martine Sampson)
Philippe en Ilse Minet - Mouling zijn kinderen

Joni Mouling
Yannick Minet (zijn petekind)
Sandro Minet zijn kleinkinderen

? Rik en Suzanne Buelens - Mouling, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
? Georges en Margriet Mouling - Vervoort, kinderen en kleindochter
Jules en Angèle Lemmens - Mouling, kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Paul en Adrienne Mouling - Swerts, kinderen en kleinkinderen
William en ? Mia Audenaert - Mouling, kinderen en kleinkinderen
Valère en Madeleine Mouling - Smekens, ? dochter en kleinkinderen
Flor en ? Yvette Mouling - Coosemans, kinderen en kleinkinderen
Robert en Nicole Mouling - Vanderwegen, kinderen en kleinzoon
? Justin en Lutgard Voordeckers - Mouling, kinderen en kleinkinderen

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

Pol Lemmens zijn petekind

Tatjana Vandenput
Devy Vandenput de kinderen van Nancy Brams

De families Mouling, Leyssens, Houben en Coosemans.

Met dank aan huisdokter Dalemans, thuisverpleging Peter Feryn en zijn team, 
dagopvang Hertog van Brabant en het verplegend personeel van de dienst Geriatrie 
van het Heilig Hartziekenhuis.
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