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†
De heer

PATRIK GIELEN
weduwnaar van Annick MAES († 1983)

levenspartner van Annick HOUTMEYERS
Geboren te Tessenderlo op 18 november 1959 

en overleden in het Algemeen Ziekenhuis te Diest op 25 november 2021.

Dit melden u met droefheid:

Annick GIELEN-HOUTMEYERS,
    zijn levenspartner;
Robin GIELEN en vriendin Laurien,
    zijn zoon;
Eddy GIELEN,
    zijn broer;

de families GIELEN-NOELS en HOUTMEYERS-LIEVERS.

Met dank aan zijn huisdokter en de dokters en het verplegend personeel van het Algemeen Ziekenhuis te Diest.

Op woensdag 1 december 2021 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, 
Patrik te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

De plechtigheid, de crematie en de bijzetting van de urne in het urnenveld op de begraafplaats te Deurne-Diest 
zal in intieme kring plaatsvinden.

Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot laatst gezocht.
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Rouwadres:
 Hasseltsebaan 88,
 3290 Deurne-Diest.

Nooit vragend, nooit klagend,
zijn pijn in stilte dragend,
zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot laatst gezocht.


