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†
De heer

RAYMOND ENGELEN
echtgenoot van Marie-Jozé AERTS

Geboren te Olmen op 5 juli 1943 en zachtjes ingeslapen 
in het Jessa Ziekenhuis Campus Salvator te Hasselt op 20 januari 2023.

lid van Samana

Dit melden u met droefheid:

Marie-Jozé ENGELEN-AERTS, 
     zijn echtgenote;

Nico en Nancy BROCKHOVEN-ENGELEN,
 Ruben en Tessa,
 Laura en Toon,

    zijn kinderen en kleinkinderen;
zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

de families ENGELEN-HAUQUIER en AERTS-VALKENBORGHS.

Met dank aan zijn thuisverpleegster Amy, zijn huisarts 
en het personeel van de palliatieve zorgen van het Jessa Ziekenhuis Campus Salvator.  

Op woensdag 25 januari 2023 is iedereen van 18.30 uur tot 19 uur welkom om, samen met de familie, 
de urne van Raymond te groeten in het Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

De plechtige uitvaartdienst, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatshebben in de parochiekerk O.L.Vrouw Geboorte te Oostham-Ham (Heldenplein) 
op donderdag 26 januari 2023 om 10.30 uur, 
gevolgd door de bijzetting in het columbarium op de plaatselijke begraafplaats. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Je had het leven lief
het sterke en het broze.
Jij hebt ons van jouw leven
het mooiste stuk gegeven.
                          Toon Hermans
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