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Nooit vragend, nooit klagend, altijd alles voor zichzelf dragend,
was hij een steun voor ons allen.

Wij vinden geen woorden om te zeggen hoe we je zullen missen, allemaal.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen.
Het hart spreekt een niet uit te spreken taal.

Wij nemen afscheid van

de heer

Frans Gerrits
echtgenoot van 

mevrouw

Truus Hegge

Hij werd geboren te Valkenswaard (NL) op 9 oktober 1943 en is,
thuis te Hamont, zachtjes van ons heengegaan op 2 augustus 2021.

 Lieve echtgenoot van Truus Hegge

 Fiere en trotse pa en opa Frans van Pascal Gerrits

  Ronny en Ingrid Gerrits - Rabijns
   An Boonen

 Delen in dit verdriet zijn zus, broers, schoonzussen,  
  schoonbroers, neven en nichten

De afscheidsdienst en crematie zullen in besloten kring plaatsvinden.

Je kan de dienst wel live meevolgen via www.pontes.be/lommel/  
op zaterdag 7 augustus 2021 om 10.30 uur met inlogcode : FRGE1943  
en vervolledig de gegevens. (Deze stream werkt niet via Internet Explorer.)

Gelegenheid om Frans een laatste groet te brengen op vrijdag 6 augustus 2021 
van 19.00 tot 20.00 uur in het funerarium Creemers, Achelpoort 6 in Hamont.

Als u de familie een warm hart wil toedragen, dan kan u een kaart sturen met 
uw persoonlijke herinnering aan Frans of online condoleren.

Rouwadres: Familie Gerrits - Hegge, p.a. Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel
 www.begrafenissencreemers.be

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