
Papa, door jou zijn we op deze wereld gekomen,
door jou werden we de persoon die we vandaag zijn.

Papa, jouw stem klinkt als muziek in onze oren,
waarom kan je niet langer bij ons zijn...

†
Omgeven door de liefde van ons allen is heden van ons heengegaan

Jean Roellekens
geboren te Opbrakel op 6 maart 1949 en overleden 

in het AZ Glorieux te Ronse op 24 februari 2019. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
van Jean tijdens de christelijke uitvaartplechtigheid, die plaats vindt
in de Aula van Uitvaartcentrum Geert, Serpentestraat 1 (Marktplein)

te Brakel, op zaterdag 2 maart 2019 om 14 uur.

De asurne zal in de huiselijke warmte opgenomen worden.

U kan Jean een laatste groet brengen in het funerarium van
Uitvaartcentrum Geert, Serpentestraat 1 (Marktplein) te Brakel

op donderdag 28 februari van 17 tot 18 uur.
Online condoleren kan via www.uitvaartverzorginggeert.be

Laat Jean verder leven in uw herinnering.

Bloemen noch kransen

Delen samen in dit verlies:

Joris en Anouk Roellekens - Castelein

Maarten en Silke Roellekens - Vermeersch

Amber Roellekens

zijn kinderen

Manon Roellekens

June Roellekens

                                          zijn kleinkinderen             

Frans (†) en Jeannine De Vleeschauwer - Roellekens

Belinda Roellekens

zijn zussen

Milo (†) en Chico

zijn viervoeters

Zijn neven en nichten.

De families Roellekens - Van de Wattijne.

Met dank aan zijn huisarts Dr Koen Bossant. Een bijzondere dank aan 
de eenheid Palliatieve Zorg van het AZ Glorieux te Ronse.

Rouwadres : Uitvaartverzorging Geert
  t.a.v. familie Roellekens
  Serpentestraat 1  -  9660 Brakel

Uitvaartverzorging Geert - Brakel -Tel. 055 42 03 80 



High above land and sea
I’ll be thinking of you and me

Couldn’t ask for a better place to be

So hold my hand
I got a feeling that the journey has just begun

On the wings of a nightingale


