
Dankbaar om wat je was geloven wij dat je nu samen verder leeft met

je ouders, je broers en zus en melden wij het overlijden van

Victor ”Vic” Ribbens

Hij werd geboren te Wuustwezel op 22 juli 1946 en is te Essen,

in het bijzijn van zijn familie, in het WZC De Bijster

rustig ingeslapen op 20 oktober 2022.

Rouwadres: Familie Vic Ribbens

                      p/a Begrafenissen Hensen

                      Stationsstraat 98, 2910 Essen

U kunt ook online condoleren via www.begrafenissenhensen.be

Hij zal altijd verder leven in de gedachten van:Geen wind meer in de zeilen

het water één groot spiegelend meer.

En in deze oneindigheid

liet jij voor het laatst je anker neer.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen 

van Vic in de kerk van O.L.V.B.B. te Achterbroek 

op vrijdag 28 oktober 2022 om 11.00 uur

waarna wij hem te rusten leggen in het urnenveld 

op de nabijgelegen begraafplaats.

† Robert en Gusta Ribbens - Van Hooijdonk

                Julien en Ria Oerlemans - Ribbens, kinderen en kleinkinderen

                Raf en Paula Ribbens - Ansoms, kinderen en kleinkinderen

                Chris Ribbens en Inge Pasmans, kinderen en

                Koen en Martine Ribbens - Francken en kinderen

† E.P. Gaston Ribbens, Redemptorist 

Leo en Lea Ribbens - Danckers

                Hans Ribbens en Hedwig Van Reusel

                Veerle Ribbens, kinderen en kleinkinderen

                Gert en Silke Ribbens - Sonderkamp en kinderen

Fons en Lea Ribbens - Van Loon

                Carl en Nancy Trioen - Ribbens en kinderen

                Chantal Ribbens

                Patrick en Ingrid Vangenechten - Ribbens en kinderen

                Gert en Hilde De Bakker - Ribbens en kinderen

                Chris en Els Claessen - Ribbens en kinderen

† Maria Ribbens

zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen,

neven en nichten, achterneven en achternichten

Onze oprechte dank aan:

Dr. F. Van Loon, directie, medewerkers, vrijwilligers 

en medebewoners van het WZC De Bijster.

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

Gesterkt door de Ziekenzalving.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten 

achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

U kunt Vic nog een laatste groet brengen in het rouwcentrum Hensen, 

Stationsstraat 96 te Essen op woensdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De families Ribbens- Ruyssers en Stevens - Stevens.


