In alle eenvoud van hart heeft hij alles,
ook zichzelf, aan God gegeven.

Na een gelovig leven in dienst van anderen,
vertrouwen wij toe aan Gods barmhartigheid

Dit melden u bedroefd:
Mieke Samyn,

zijn echtgenote

Albert en Lucia Martens - Pareng,

zijn kinderen

De heer

†

Robert Pareng
Echtgenoot van Mieke Samyn

Geboren te Etterbeek op 4 februari 1938 en in familiekring rustig
heengegaan te Leuven in het U.Z. Gasthuisberg
op 23 augustus 2018, gesterkt door de ziekenzalving.

Cathelijne,
Boudewijn en Jessica,
Constantijn,

zijn kleinkinderen

(†) Emiel en Paula Pareng - Vanheer,
Urbain en Suzanne Pareng - Lismont,
Maurice en Nicole Dewil - Dewil,

Diaken
Voorzitter Samana Sint-Rochus
Lid van de parochieploeg, de kerkfabriek
alsook van verschillende verenigingen

zijn tante

(†) Omer en Anny Hendrickx - Pareng,
zijn neven en nichten

(†) Robert en (†) Gaby Testaert - Samyn,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
(†) Jeanne Samyn, zuster Brigitta van de gasthuiszusters van Turnhout,
(†) E.H. Robert Samyn,

______________

Gerard en Marcella Samyn - Toussaert, kinderen en kleinkinderen,
(†) Frans en Anna Wilmots - Samyn, kinderen en kleinkinderen,

Dankbaar om zijn leven onder ons, nodigen wij u vriendelijk uit
tot gebed en deelname aan de uitvaartliturgie in
de Sint-Rochuskerk te Halle (Kardinaal Mercierplein)
op woensdag 29 augustus 2018 om 10 uur.
Aansluitend volgt de crematie in besloten familiekring.
Samenkomst in de kerk om 9.55 uur.

Rogier en Simonne Samyn - Vanderhaegen en kinderen,
Frans en Trees Samyn - De Hertogh, kinderen en kleinkinderen,
Raymond en Renée - Samyn - Behets, kinderen en kleinkinderen,
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Pareng en Samyn.
Met dank aan Dr. Van Pottelbergh Herwig, zijn huisarts voor de vele jaren
van goede zorg, alsook de dokters en het verplegend personeel

De rouwbetuigingen vinden plaats bij het verlaten van de kerk.

van het U.Z. Gasthuisberg en de pastorale dienst te Leuven.

Moge God hem in vrede ontvangen.

Een gedachtenisviering vanwege de parochiegemeenschap zal plaatshebben
op zondag 16 september 2018 om 11.15 uur in voornoemde kerk.
Rouwadres:

Bloemen noch kransen

Fam. Robert Pareng p/a Rouwcentrum Berni Mertens, Claesplein 17, 1502 Lembeek
Condoleren kan ook via www.rouwcentrum-mertens.be

