
Begrafenissen Heselmans, Tessenderlo, tel. 013/66 10 87
www.heselmans.be

Dit melden u met droefheid:

Joske VAN GRIMBERGEN,
    zijn levenspartner;

Philippe en Sigrid KIMPE-WOUTERS,
 Denis en Dorine,
  Addis, 
 Stien,
 Wiebe,
 
Bart en Saskia MOLENAAR-WOUTERS, 
 Bram en Gelke,
 Sarah en Nicolas, 
    zijn kinderen, kleinkinderen
    en achterkleinzoon;
Veerle en Leo
 en kinderen,
Inge,
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon,
Evert en Karline
 en kinderen,
    zijn pluskinderen;

Guido en Nicole WOUTERS-DELMULLE
 en kinderen,
Ludo en Simonne WOUTERS-WILLEMS,
 kinderen en kleinkinderen,
Jean-Pierre en Ria VAN DEN NIEUWENHUYSEN-WOUTERS,
 kinderen en kleinkinderen,
    zijn broers, zus, schoonbroer,
    schoonzussen, neven en nichten;

de families 
WOUTERS-HERBOTS.

Met dank aan zijn huisdokter, de dokters en het verplegend personeel 
van het Jessaziekenhuis, het verplegend personeel van het Wit-Gele 
Kruis, Evert en aan iedereen die ons in de laatste periode vergezelde 
door een bezoekje, een kaartje, een telefoontje of een gedachte. 

De heer

HUGO WOUTERS
levenspartner van Joske VAN GRIMBERGEN

Geboren te Halle-Booienhoven op 14 november 1939 
en overleden in het Jessaziekenhuis, Campus Virga Jesse te Hasselt 
op 29 oktober 2021.

Onderwijzer
Kapt.-Cdt in het reservekader 3de para
Reisgids
Koorzanger
Schoolbuschauffeur

Op vrijdag 5 november 2021 is iedereen van 18.30 uur tot  
19 uur welkom om, samen met de familie, Hugo te groeten in het 
Uitvaartcentrum Heselmans, Diesterstraat 56 te Tessenderlo.

Op zaterdag 6 november 2021 om 10.30 uur word je 
uitgenodigd in de Aula van het Uitvaartcentrum Heselmans voor de 
afscheidsplechtigheid rond de urne van Hugo.

De crematie en de bijzetting van de urne in het urnenveld op de 
begraafplaats te Schoot-Tessenderlo zal in intieme kring plaatsvinden.

Je kan de dienst ook volgen via Livestream.
Gelieve je hiervoor aan te melden via mail op info@heselmans.be 
ten laatste vrijdag 5 november 2021. 

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.


