
Degenen die ik liefheb verlaat ikDegenen die ik liefheb verlaat ik
om degenen die ik liefhad weer te zien. om degenen die ik liefhad weer te zien. 

de heerde heer

Roger
    Meuwissen      
lieve echtgenoot van mevrouwlieve echtgenoot van mevrouw

Marianne DiederichsMarianne Diederichs
Roger werd geboren te Diepenbeek op 26 mei 1939 Roger werd geboren te Diepenbeek op 26 mei 1939 
en is overleden in het woonzorgcentrum Sint Jozefen is overleden in het woonzorgcentrum Sint Jozef

te Munsterbilzen op 24 oktober 2022.te Munsterbilzen op 24 oktober 2022.

Roger zal verder leven in de herinnering van:Roger zal verder leven in de herinnering van:
zijn lieve echtgenote,zijn lieve echtgenote,

Marianne Diederichs,Marianne Diederichs,

zijn zoon en dochter,zijn zoon en dochter,
Marco Meuwissen,Marco Meuwissen,
Marielle Meuwissen.Marielle Meuwissen.

Delen mee in dit verlies:Delen mee in dit verlies:
zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen,zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen,
zijn nichten en neven,zijn nichten en neven,
de families Meuwissen-Cosemans en Diederichs-Fissette.de families Meuwissen-Cosemans en Diederichs-Fissette.

Een woord van dank aan:Een woord van dank aan:  
zijn huisarts Dr. Hilde Beusen,zijn huisarts Dr. Hilde Beusen,
het voltallige personeel van het voltallige personeel van wzc Sint Jozef te Munsterbilzen.wzc Sint Jozef te Munsterbilzen.

Wij nemen samen afscheid van Roger tijdens de uitvaartdienstWij nemen samen afscheid van Roger tijdens de uitvaartdienst  
in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2, in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2, 
maandag 31 oktober 2022 om 13.00 uur.maandag 31 oktober 2022 om 13.00 uur.
Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 12.30 uur.Er is gelegenheid tot condoleren vanaf 12.30 uur.

Waarna wij zijn lichaam te ruste leggen in het familiegrafWaarna wij zijn lichaam te ruste leggen in het familiegraf
op de begraafplaats te Bilzen.op de begraafplaats te Bilzen.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Aan de familie van de heer Roger MeuwissenAan de familie van de heer Roger Meuwissen
p/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzenp/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen

Dit bericht is de enige kennisgeving.Dit bericht is de enige kennisgeving.

  Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt               T: 089/49.17.27


