Soms is het niet erg iets moois te verliezen,
beter verliezen dan het nooit te hebben gehad.

Uitvaartverzorging Reweghs-Pipeleers, Diepenbeek
Wijkstraat 25, Tel. 011/32.30.58 of www.reweghs.be

Liefde begint met een lach, groeit met een kus en eindigt met een traan.
Dit melden u met diepe droefheid:
Irène Grosemans

zijn echtgenote

Karel en Karlien Baerten-Smets
Willem, Luna
Marc en Klara Coenen-Baerten
Robin, Jasper

Je kan samen met ons afscheid nemen op volgende gelegenheden:
zijn kinderen en kleinkinderen

Louis Baerten
Geboren in Diepenbeek op 18 februari 1930
en aldaar in familiekring overleden
in het WZC De Visserij op 6 maart 2015,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Leon en Rosa † Hamal-Baerten
Jozef en Josée Baerten-Bylois
Vital † en Maria † Grosemans-Grosemans
Basiel † en Théresia † Bielen-Grosemans
Edgard † en Margriet Lambrichts-Grosemans
Jozef † en Josée † Jacobs-Grosemans
met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Woensdag 11 maart 2015 om 18.30 uur
tijdens de gebedswake in de parochiekerk van Sint-Servaas
in Diepenbeek Centrum. Aansluitend is er mogelijkheid om Louis te groeten
in het funerarium Reweghs-Pipeleers, Wijkstraat 25 in Diepenbeek.
Donderdag 12 maart 2015 om 10.30 uur
tijdens de uitvaartplechtigheid in voornoemde parochiekerk. Je kan de kerk
binnen vanaf 10 uur voor een laatste groet. Nadien begeleiden we Louis naar
zijn laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats. Ook hier ben je welkom.

zijn naaste familie.
Zijn neven en nichten van de families
Baerten-Emonds en Grosemans-Vanheusden.

Zondag 22 maart 2015 om 9 uur
houden we een herdenkingsmis vanwege de parochie in de parochiekerk.

In plaats van een bloemetje zou Louis
het op prijs stellen om zijn favoriete
welzijnswerk “arten zonder grenzen” te
steunen met een vrijblijvende bijdrage.
Dit kan via rekeningnummer BE27 9730
8089 2273 met vermelding “uitvaart Louis
Baerten”.
Met dank aan zijn huisarts G. Lambrichts,
thuisverpleegkundigen Wit-Gele Kruis
en directie, verpleegkundigen en personeel
van het WZC De Visserij in Diepenbeek.
Rouwadres: Familie Louis Baerten,
p/a Wijkstraat 25, 3590 Diepenbeek
Online condoleren op www.reweghs.be

