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Dit melden u:
 

† André en Liliane Jans - Tutelaars, † Peter Jannis
 Tanja en Paul
   Marnick en Yasmin
   Mirte en Senna
 † Kelly

 

 Marcel en Marie-Jeanne Verhoeven - Tutelaars
 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Delen in dit verdriet: zijn schoonbroers, neven en nichten.

De families TUTELAARS, PEETERS, SCHRÖER
 en SWINNEN.

Met dank aan zijn huisartsen Dr. Joris Vliegen en 
Dr. Marleen De Laat en de thuisverpleegsters Ann,  
Sarah, Sanne en Sarah voor hun steun en goede zorgen.
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Door de nu geldende maatregelen nemen wij in 
besloten kring afscheid van Gaby.
Zijn urne zal samen met die van ma worden bijgezet 
op de begraafplaats van Pelt.

Je kan de dienst live meevolgen op 
zaterdag 19 december 2020 om 13.30 uur via
https://pontes-lommel.livestream.fdesigner.eu 
met inlogcode : GABRIELT40619284 
en vervolledig de gegevens. 
(Let op : Deze stream werkt niet via Internet Explorer.)

Schriftelijk rouwadres: Familie Tutelaars - Peeters,
 p.a. Achelpoort 6
 3930 Hamont-Achel
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Alleen mijn lichaam is mij ontnomen,
want hoe ik was en wat ik zei,
mijn aanwezigheid blijft altijd bij jullie wonen.

Wij nemen afscheid van

de heer

Gabriël Tutelaars
‘Gaby van den Tuut’
echtgenoot van wijlen mevrouw

Bertha Peeters (†2019)

Hij werd geboren te Achel op 4 juni 1928 en is, 
omringd door ons allen, zachtjes van ons 
heengegaan in het Noorderhart Mariaziekenhuis 
te Pelt op 14 december 2020.
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