
Je sliep zo stil vannachtJe sliep zo stil vannacht
de zon kon niet wetende zon kon niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zachtdat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergetende ochtend zou vergeten
                       Toon Hermans                       Toon Hermans

De heer De heer 

Edgard 
    Ketelslegers      
° Hasselt, 28.05.1949           ° Hasselt, 28.05.1949           
† Beverst, 07.11.2022† Beverst, 07.11.2022

Dit melden u met droefheid:Dit melden u met droefheid:

Zijn broer,zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichtenZijn broer,zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten

Maurice en Juliette Fuchs - KetelslegersMaurice en Juliette Fuchs - Ketelslegers
Aloys † en Georgette Golembiewsky - KetelslegersAloys † en Georgette Golembiewsky - Ketelslegers
Jos en Marie-Josée Donné - KetelslegersJos en Marie-Josée Donné - Ketelslegers
Wolfgang † en Brigitte Hansmann - KetelslegersWolfgang † en Brigitte Hansmann - Ketelslegers
Dieter en Silvia Waschewski - KetelslegersDieter en Silvia Waschewski - Ketelslegers
Rudi en Godelieve Ketelslegers - MartensRudi en Godelieve Ketelslegers - Martens
 en hun kinderen en kleinkinderen en hun kinderen en kleinkinderen

De families Ketelslegers - StrackDe families Ketelslegers - Strack

Met dank aan Met dank aan zijn huisarts dr. Coolen.zijn huisarts dr. Coolen.

Er is gelegenheid om Edgard een laatste groet te brengenEr is gelegenheid om Edgard een laatste groet te brengen
en de familie te condolerenen de familie te condoleren
op maandag 14 november 2022 tussen 20u30 en 21u30op maandag 14 november 2022 tussen 20u30 en 21u30
in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2.in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2.

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.

Na de crematie krijgt de urne een plaatsje in het urnenveldNa de crematie krijgt de urne een plaatsje in het urnenveld
op de begraafplaats te Beverst.op de begraafplaats te Beverst.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Aan de familie van Edgard KetelslegersAan de familie van Edgard Ketelslegers
p/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzenp/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen

Dit bericht geldt als enige kennisgevingDit bericht geldt als enige kennisgeving

  Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt               T: 089/49.17.27


