We bedanken iedereen voor alle steun,
medeleven en de vele lieve woorden.

Liefdevolle herinnering aan
mijn lieve man, onze trotse en
zorgzame pa en opa

Marcel ‘Cel’
van Tilburg
echtgenoot van

Jeanne
Martens
Hij is 77 jaar geworden.

Cel, geboren en getogen op de Reuth.
De opvoeding, kindertijd gewoon op zijn boers, zoals hij het zelf verwoordde;
Jeanne van Tilburg - Martens
Nancy en André
Eric en Sylvie
		Mika, Finn
D Kira

werken, naar school en naar de kerk.
En al snel de liefde voor de bloemen, lupinas en floksen.
Bouwend in het leven: letterlijk maar ook met Jeanne aan een gezin
en plannen makend voor de toekomst.
12 jaar in de Willem Alexanderstraat, waar Nancy en Eric geboren zijn en het goede contact
met de buren, later terug naar het ouderlijk huis op de Reuth.
Daar nog steeds het vele harde werken maar zeker ook tijd makend voor het gezin,
de ‘kouwe kaant’, de kleinkinderen Mika en Finn, de tuin, de oppaskindjes,
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de duiven, de vele vrienden en familie en natuurlijk de trouwe honden door de jaren heen.
Na de pensionering, de reizen die er mochten zijn, het hartenjagen, de feestjes die bleven
en het vele genieten op de fiets. Altijd in gezelligheid met een lekker pintje.
Ook al waren er de gezondheidszorgen, Cel was een doorzetter, een krachtige man.
Zo blijven wij hem voor altijd herinneren.

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas
genoodzaakt om het afscheid en de crematie
in besloten kring te laten plaatsvinden.
Wij geven u de gelegenheid om de dienst live
mee te volgen via www.uwafscheidonline.nl
op vrijdag 5 februari 2021 om 13.30 uur.
Als u de familie een warm hart wil toedragen,
dan kan u een kaart sturen met uw persoonlijke
herinnering aan Marcel of online condoleren
via www.begrafenissencreemers.nl

