†

Dit melden u met droefheid:

Dankbaar aandenken aan

Madeleine BRIES-DE BOEL,

De heer
Ik heb lang en gelukkig geleefd,
heb mij met weinig tevreden gesteld.
Niets gevraagd en veel gekregen,
en van alle goede dingen voldaan,
zachtjes naar God gegaan.
Stijn Streuvels

Carolus ‘Tist’ Bries
echtgenoot van Madeleine De Boel
Geboren te Veerle op 16 september 1934
en zachtjes ingeslapen in het A.Z. Sint-Dimpna
te Geel op 1 mei 2021.
lid van Okra

Het liefst hadden we samen met jullie afscheid genomen van Tist,
maar gevolg gevend aan de maatregelen die ons allen
door de Nationale Veiligheidsraad worden opgelegd,
zijn wij genoodzaakt om het afscheid in intieme kring te laten plaatsvinden,
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats te Schoot-Tessenderlo.
U kan de familie steeds online of per brief condoleren.

zijn echtgenote;

Ivo en Marina BRIES-PAUWELS,
Davy en Kimberley,
Liz,
Anna,
† Stefaan en Viviane ALLES-BRIES,
zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;
zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzus,
neven en nichten;
de families
BRIES-PEETERMANS en DE BOEL-CUYVERS
Met dank aan zijn huisartsen Dr. Wilms en Dr. Van Mele,
familiehulp van OCMW Tessenderlo, Ferm en het Wit-Gele kruis,
en zijn kinesistes Elly en Leen.
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