Jouw lege stoel
laat een s lte achter
een s lte
die duizend woorden
niet opvullen kunnen.
Jouw lege stoel
laat een s lte achter
een s lte die meer zegt
dan duizend woorden
ooit zeggen kunnen.
Jij
liet ons veel meer
dan een lege stoel
jij toonde ons de weg.

Begr. PUES

016 - 60 15 06 condoleren: www.pues.be

We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen.
Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten.
We zullen onze mooie herinneringen voor al jd koesteren.
We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou
kunnen zeggen, zou het zeker “dank je” zijn.
MEVROUW

Marie-Louise Buelens
echtgenote van Guillaume Goeseels
geboren in Leuven op 16 augustus 1934 en godvruchtig overleden in Bertem op 7 januari 2022,
gesterkt door het ziekensacrament.
De afscheidsplech gheid zal plaatshebben in de aula van Uitvaartverzorging Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee
op zaterdag 15 januari 2022 om 10 uur.
Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.
U kan Marie-Louise een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee
op donderdag 13 januari van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:
Guillaume Goeseels
Emmy Van Hy e
Mar ne en Hendrik Van Hy e - Verschoren
David en Evi Verschoren - Vansteenbeeck en kinderen
… Carine Van Hy e
Be y en … Jozef Van Hy e - Vandaele
Johnny Goeseels
Anne en Willy Goeseels
Wendy en Glenn Verreyt - Bollaerts
Kimberly en Bert Verreyt - Wouters
Nancy Goeseels

haar echtgenoot

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:
haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Buelens en Goeseels
Met dank aan haar huisarts W. Eysermans, Micha, Kelly en Senne van kine Sint-Joris-Weert,
het personeel van team Meerdael en van het WZC Sint-Bernardus voor de goede zorgen.

