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†
De heer

JEAN-CLAUDE DIERENS
levenspartner van Monique SNIJERS
Geboren te Elsene op 12 november 1949 

en onverwachts overleden in het U.Z.Gasthuisberg te Leuven op 1 juni 2021.

Dit melden u met droefheid:

Monique DIERENS-SNIJERS, 
    zijn levenspartner;

Ann en Wim REYNDERS-GEUKENS,
 Alexandra en Marcus,
 Erin en Roel,
  Lowie,
 Rutger,

Jurgen en Carmen REYNDERS-DE GROOT,
 Maithé,
 Mara,  

de kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon van Monique;

de families 
DIERENS-RENQUIN en SNIJERS-SWENNEN.
Met dank aan zijn huisdokter en het verplegend personeel van het U.Z.Gasthuisberg.

Het liefst hadden we samen met jullie afscheid genomen van Jean-Claude, 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 asverstrooiing op de begraafplaats ‘Hoogveld’ te Tessenderlo.

U kan de familie steeds online of per brief condoleren.

Alleen je lichaam is ons ontnomen,
want hoe je was of wat je zei,
jouw aanwezigheid blijft altijd bij ons wonen.
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Alleen je lichaam is ons ontnomen,
want hoe je was of wat je zei,
jouw aanwezigheid blijft altijd bij ons wonen.


