


Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 
van ons vokke tijdens de plechtige uitvaartdienst in de kerk 

van St.-Vincentius à Paulo te Essen-Horendonk,
op woensdag 4 januari 2023 om 11.00 uur

waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld
bij ons moeke op de nabijgelegen begraafplaats.

Hij werd geboren te Essen op 19 september 1931 en is,
gesterkt door de Ziekenzalving,

in het WZC De Bijster te Essen zachtjes ingeslapen 
op 28 december 2022.

Jos Van Riet

Rouwadres: Familie Van Riet - Loos
 p/a Begrafenissen Hensen
 Stationsstraat 98, 2910 Essen

     Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be

Bezige handen, nu gevouwen en stil
Een leven vol ijver, zo was je wil

Nu heb je rust, met lichaam en geest
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest.

Dirk en Marleen Van Riet - Matthyssen
                          Evi en Willem
                                             Gust, Mit
                          Lenny en Witse
                                             Susan

Frank en Christel Nouws - Van Riet
                          Ellen en Stievy
                                             Senn
                          Koen

Fons en Lief Nouws - Van Riet
                          Steff en Marianne
                                                  Nand, 
                          Thijs en Lotte
                          Thomas

Joris en Karin Van Riet - Nouws

Guy Van Riet

Lid van de Landelijke Gilden

Carolina Loos († 2021)

Hij zal voor altijd verder leven in de harten van

Begrafenissen Hensen  Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zijn zussen, de neven en nichten.

Delen mee in dit verdriet

Dankbaar voor zijn leven en voor alles 
wat hij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van

ê

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in kerk, woensdag vanaf 10.30 uur.

U kunt ons vokke nog een laatste groet brengen in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen

op maandagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. Onze oprechte dank aan alle medewerkers en 
vrijwilligers van het WZC De Bijster te Essen

voor hun toewijding en goede zorgen.


