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We zullen zorgvuldig je plaats in huis bewaren
en je tegemoet gaan met alle

mooie herinneringen van jou in ons hart.
Leef nu maar naar het licht toe

en laat ons af en toe nog eens je warmte voelen.

Wij nemen afscheid van

Ronny ‘Ron’ Verwielen
Gepassioneerd landbouwer

echtgenoot van

Monique Tielen
Hij werd geboren in Bree op 16 april 1972 en is, 

na een tragisch werkongeval, omringd door zijn geliefden, 
zachtjes van ons heengegaan in het ZOL Campus Sint-Jan 

in Genk op 28 mei 2021.

Bestuurslid Landelijke Gilde ‘t Hasselt

De afscheidsdienst en begraving op de begraafplaats 
’De Kluis’ in Bree zullen in intieme kring plaatsvinden.

U kan de dienst live meevolgen op vrijdag 4 juni 2021
om 13.00 uur via www.uwafscheidonline.be

Zijn bedrijf was zijn leven. Daarom zouden we het fijn
vinden om daar, na de dienst rond 14.15 uur, 
samen met ons, op gepaste afstand een erehaag 
te vormen als eerbetoon aan Ron.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Ron in 
de parochiezaal van ‘t Hasselt, ‘t Hasseltkiezel, t.o.v. de kerk 
op donderdag 3 juni 2021 van 19.00 tot 21.00 uur.

Gelieve rekening te houden met de geldende maatregelen.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Echtgenoot van

 Monique Tielen

Papa van

 Brecht en Esther
 Dries
 Diete

Zoon en schoonzoon van

 Laurens en Marie-Louise Verwielen - Reyners
 Piet en Antoinette Tielen - Daniëls

Broer, schoonbroer en nonkel van

 Ivo en Wendy Geutjens - Verwielen
  Sven en Kyara
  Bram ‘zijn petekind’
  Stan
  Lore
 Bernard en Josette Slenders - Tielen
 Francis en Marleen Goyvaerts - Tielen
  Rani en Thomas
 Paul Tielen
  Anouk

Baasje van

 D Bo
 D Isa

Delen in dit verdriet: zijn nonkels, tantes, neven en nichten.

De families VERWIELEN - TIELEN - REYNERS en DANIËLS.

Schriftelijk rouwadres: Familie Verwielen - Tielen
 Beerselerdijk 20, 3960 Bree
 www.begrafenissencreemers.be


