Je bent niet dood
Je mag voor eeuwig leven.
Je bent niet dood
maar ach ik zal je missen
zoals een mens
de meest geliefde mist.
De jaren van geluk
zijn nooit meer uit te wissen.

Roger Heymans
De familie dankt u oprecht
voor uw medeleven en genegenheid.

1932 - 2021

Weinig nemen en veel geven,
altijd hartelijk en warm,
als de mensheid zoals jij was,
was de wereld niet arm.

We nemen afscheid van
de heer

Roger Heymans
echtgenoot van Julia Tielemans
Hij werd geboren te Denderwindeke op 27 oktober 1932 en is
overleden in het AZ Sint-Maria te Halle op 9 april 2021.

Bakker op rust
Duivenliefhebber

Door de huidige coronamaatregelen heeft de
uitvaartdienst plaats in beperkte kring in de aula van
het funerarium Luypaert, Scherpstraat 15 te Herne,
gevolgd door de bijzetting van de urne
in het urnenveld op de begraafplaats te Gooik.

U kan de uitvaartdienst volgen via Livestream
www.begrafenissen-luypaert.be
op zaterdag 17 april 2021 om 13.30 uur.

Online condoleren: www.begrafenissen-luypaert.be

Echtgenoot van:
Julia Tielemans,
Broer, schoonbroer en nonkel van:
André Heymans,
Jozef (†) en Germaine (†) Pleck-Tielemans,
		
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
Jozef (†) en Adrienne (†) Tielemans-Tielemans,
Albert (†) en Elvire (†) Tielemans-Van Bossuyt,
		
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Jean (†) en Jeanne (†) Tielemans-Bellemans - Maria Van Vreckem
		
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Jean (†) en Roza (†) Herremans-Tielemans,
		
kinderen en kleinkinderen,
Roger (†) en José (†) Van Der Kelen-Tielemans,
		
kinderen en kleinkinderen,
Marcel (†) en Marie-Louise (†) Tielemans-Pillet,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
Zijn vele vrienden,
De families Heymans, Tielemans, Goeyers en Bellemans
Met bijzonderde dank aan de Thuisverpleging PajotZen,
zijn huisarts Dr. P. Agneessens en de dokters en het verplegend personeel
van het AZ Sint-Maria te Halle.

Rust zacht
Rouwbetuigingen:
p/a begrafenissen Luypaert, Scherpstraat 15, 1540 Herne
t.a.v. de familie van de heer Roger Heymans
Begrafenissen Luypaert - Herne-Gooik - 02 532 09 51

Drukkerij De Knijf - Gooik - 02 532 44 37

