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Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij.

We nemen afscheid van

Joël Goijens
echtgenoot van 

Odile Gierech
Hij werd geboren in Pelt op 24 oktober 1981 en is omringd door ons allen, 
bij zijn moeder thuis in Bree, zachtjes van ons heengegaan op 8 juli 2022.

 Lieve echtgenoot van Odile

 Beste papa van Louis, Charlotte

 Prachtige zoon van Carine en Tony
  Boudewijn en Kristel

 Toffe schoonzoon van Jacques en Laure

 Geweldige broer en schoonbroer van Jessy en Peter
  Isabel en Remy

 Plezante nonkel van Merel, Lore, Arne, Chloë
  Gaston

 Zijn trotse oma Jeanne Simons

De begrafenis zal in intieme kring plaatsvinden in Marbais op vrijdag 15 juli 2022.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Joël op maandag 11 juli 2022 van 
19.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum Creemers, Cobbestraat 26 in Bree,  
zonder aanwezigheid van de familie.

Er zal voor Joël een avondwake worden gehouden in de St.-Benedictus kerk van Lozen 
op woensdag 13 juli 2022 om 18.00 uur, waarna er aansluitend gelegenheid is tot 
het brengen van een laatste groet en het condoleren van de familie in de kerk.

Rouwadres: Familie Goijens - Gierech
 p.a. Cobbestraat 26, 3960 Bree

 www.begrafenissencreemers.be
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