ROUWBRIEF - MARK GEEROMS
Je wilde zo graag nog bij ons blijven.
Je vocht ervoor zolang je kon.
Maar deze strijd was niet te winnen.
Voor ons blijft steeds de vraag "Waarom?"
Met stil verdriet nemen we afscheid van

Mark Geeroms
echtgenoot van Louisette Maes († 30-11-1997)
Tuin- en Landschapsarchitect
Zaakvoerder van Apotheek Louisette Maes
Lid van verscheidene verenigingen in Liezele en Londerzeel
geboren te Londerzeel op 14 november 1955
en overleden in de Palliatieve Eenheid van AZ Nikolaas te Beveren op 3 juli 2015, omringd door zijn
geliefden.
De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de parochiekerk
van O.-L.-Vrouw Hemelvaart
te Liezele op ZATERDAG 11 JULI 2015 om 11.30 uur.
Samenkomst en laatste groet ten huize, Liezeledorp 84, zaterdag vanaf 10.30 uur.
Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Liezele.
U kan Mark nog een groet brengen in Rouwcentrum De Ruyte, Kerkplein 18 te Puurs, op donderdag 9
juli 2015 van 18.30 tot 20.00 uur.
De gedachtenisviering zal opgedragen worden in voormelde kerk op zondag 9 augustus 2015 om 9.30
uur.
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zoon en schoonzoon van
Jos (†) en Bertha (†) Geeroms - Van Hoeck
Alfons (†) en Yvonne Maes - Vranckaert
broer en schoonbroer van
Annemieke Geeroms (†)
Frans en Andrea Geeroms - Van Ertvelde, kinderen en kleinkinderen
Mimi en Michel Sablon - Geeroms, kinderen en kleinkinderen

Marc (†) en Anny Maes - De Preter, kinderen en kleinkind
Armand Maes (†)
Jenny en Paul Maes - Wyns, kinderen en kleinkind
Martine en Ben (†) Maes - Van Ruysevelt, kinderen en kleinkinderen
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zijn tantes, nonkels, neven, nichten en alle aanverwanten van de families Geeroms, Maes, Van Hoeck
en Vranckaert.
Onze oprechte dank aan:
Katrijn,
Dr. Vergaelen, Dr. De Bondt, Dr. Wille en Dr. Duerinck,
het verplegend personeel van UZ Jette en de Palliatieve Eenheid,
en al de vrienden die Mark gesteund hebben in deze moeilijke periode.

