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“Sterven is voor Mij naar de Vader gaan”
(Woorden van Jezus uit de Liturgie 

van de Goede Week)



“Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus.”

Wij nemen afscheid van

Eerwaarde heer

Gerard Vinken
Priester van het Bisdom Hasselt

Hij werd geboren te Bocholt op 31 december 1944 en is 
thuis te Lozen onverwacht van ons heengegaan

op 19 maart 2022.

Priester gewijd te Genk op 26 juni 1971
Studies St.-Hubertus college Neerpelt 1957-1964

Filosofie te St.-Truiden 1964 - 1967
Theologie Luik 1967-1970 - St.-Truiden 1971

Leraar college Lommel 1971-2004
Pastor St. Oda vanaf 1983

Pastoor Lozen sinds 2007 - Pastoor Kaulille sinds 2010

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie op 
zaterdag 26 maart 2022 om 10.30 uur in  
de St.-Benedictus kerk, Hamonterweg te Lozen,
waarna we hem te rusten leggen bij zijn ouders en broer 
op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur.

Er zal een avondwake worden gehouden op
vrijdag 25 maart 2022 om 18.30 uur in
de St.-Monulphus en Gondulphus kerk, 
Kaulillerdorp te Kaulille.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Gerard 
in de parochiekerk St.-Benedictus te Lozen op
donderdag 24 maart 2022 van 14.00 tot 16.00 uur,
van 19.00 tot 21.00 uur en vrijdag na de avondwake.

Dit melden u:

† Thieu en † Wies Vinken - Cools,
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jan en Lène Welkenhuyzen - Vinken,
 kinderen en kleinkind

Toine en Mia Vinken - Luijsmans,
 kinderen en kleinkind

† Marcel Vinken

zijn broers, zus, schoonzussen,
schoonbroer, neven nichten

Marc Nijsten zijn pleegzoon

De families VINKEN en FITEN.

Monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt

Priestergemeenschap van het Bisdom Hasselt
en zijn confraters van het dekenaat Bree
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