Als tranen een ladder vormden en herinneringen een brug,
dan klommen wij naar de hemel en brachten wij jou terug.

Liefdevol aandenken aan de heer

Jean Florent Oyen
Echtgenoot van mevrouw

Martha Paesen
Geboren te Houthalen op 26 april 1941
en thuis vredig ingeslapen omringd door zijn vrouw en kinderen
te Houthalen op 12 mei 2020.

Liefste papa,
Je wilde nog zoveel maken voor ons: een loungebank, kastjes,…
Maar nu kan je je vakmanschap aan de engeltjes laten zien.
We zijn er zeker van dat zij hier even blij mee gaan zijn
zoals wij ook altijd blij en fier zijn geweest!
Liefste vake,
We zullen onze ritjes op woensdagmiddag,
als je ons van school kwam oppikken, superhard missen!
Rust zacht liefste papa/vake en geniet van je welverdiende rust z.
Na een strijd, moeizaam gestreden
ging je heen, onverwacht.
Niemand wist hoeveel jij hebt geleden
onuitputtelijk was je kracht.
Veel te snel ben je van ons weggegleden
dat deed jou en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn
maar in ons hart zal je altijd bij ons zijn!

Gezien de richtlijnen omtrent het covid-19 virus
zal het afscheid, gevolgd door de crematie
en de uitstrooiing van de urne op de begraafplaats van Houthalen,
in beperkte kring plaatsvinden.
U kan de familie online, telefonisch of schriftelijk condoleren.

Papa en vake van:
Philippe en Annick van Gelooven-Oyen
Mirte, Miel en Noor
† Cindyke Oyen
Hans en Cindy Lijnen-Oyen
Wout
zijn kinderen en kleinkinderen
Delen mee in dit verdriet:
Zijn † broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten.

Een warm woord van dank gaat uit naar
zijn huisarts Isabelle Vanderheyden
en het team van thuisverpleegsters:
Sabine, Ellen, Jill, Inge en Reinhilde voor de goede zorgen.

Rouwadres:
Fam. Oyen-Paesen, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.
Online condoleren kan via www.schraepenmathijsen.be
Begr. Schraepen-Mathijsen | 011/66.66.30 | www.schraepenmathijsen.be

