†

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: "Ik ben wat moe“.
Maar op een keer dan ben je aan je allerlaatste beetje toe.

In alle rust ging van ons heen

De heer

Léon Meyssen
Echtgenoot van Lisa Paumen

Dit melden u, zij die hem zo dierbaar waren:
Lisa Paumen,

zijn echtgenote

Marleen en Geert Meyssen - Carlier,
Liesbeth en Valentijn,
Matthias en Rani,
Anneleen,

Geboren te Eisden op 6 januari 1937 en in familiekring
rustig heengegaan te Halle in het W.Z.C. Sint-Augustinus
op 2 juli 2018, gesterkt door de ziekenzalving.

Johan en Jasmine Meyssen - Degol,
Koen en Rea Meyssen - Richard,

Gewezen Gewest-secretaris C.M. regio Halle
Lid Samana Halle
Ex-speler Thor Waterschei

______________

Nelly,
zijn kinderen en kleinkinderen
(†) José Meyssen,
Marie-Jeanne en Gilbert Meyssen - Hardy, kinderen en kleinkinderen,

Wij nodigen jullie uit om samen afscheid te nemen
van Léon rond zijn asurn, tijdens de afscheidsviering
in de Sint-Augustinuskerk te Beert (Nederbeertstraat 1)
op zaterdag 7 juli 2018 om 11.30 uur.

(†) Albert en (†) Annie Damen - Paumen,
Tony en Francine Paumen - Knoors, kinderen en kleindochter,
zijn zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
De families Meyssen en Paumen.

Aansluitend volgt de bijzetting op het urnenveld
op het kerkhof van Halle-centrum
(Gaasbeeksesteenweg).
Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 11 uur.

Met een speciale dank aan het verplegend en verzorgend personeel
van het W.Z.C. Sint-Augustinus te Halle.
Wie Léon graag een laatste groet wil brengen, is welkom
in het rouwcentrum Berni Mertens, Stevens De Waelplein 15A
te Lembeek, op donderdag 5 juli 2018 van 19.30 uur tot 20 uur.

Rouwadres:
Fam.Léon Meyssen p/a Rouwcentrum Berni Mertens
Claesplein 17, 1502Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

We zullen je missen.

