Gerard Cuppens
* 3 december 1928

† 23 december 2021

Zo vertrouwd van wie je gewoon houdt
daarom doet het zo zeer
dat vertrouwde is er niet meer.
G. Gezelle

Dankbaar om zijn rijk gevuld leven nemen wij afscheid van

Jeanne Schreurs			

Zijn liefhebbende echtgenote

Guy en Lies Charlier – Cuppens
Pieter Jan en Paola
Thomas en Lot
An Katrien en Wouter, Theo & Mona
Luc en Miek ’s Hertogen – Cuppens
In stille eenvoud,
ging van ons heen
Esther
Marie en Bram

Mevrouw

Gerard Cuppens
echtgenoot van

Jeanne Schreurs

Joep en Lut Bullen – Cuppens
Liesbeth en Nika, Tiebe, June & Lienne
Katrien en Maarten, Janne & Victor

Amanda Ceyssens

Hilde Cuppens

Weduwe van
de heer Louis Houben

Geert en Els Cuppens
– Liefsoens
Geboren
te Houthalen op 5 augustus 1937 en
thuis zachtjes van ons heengegaan op 18 november 2021
Maarten
Thijs
en Nysha
Dit
melden
u met diepe droefheid:
		
Zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
(Ā)Danny Houben,
kinderen en kleinkinderen;
De families
CUPPENS,
SCHREURS,
DOMPAS en CLAES.
Lizzy
en Rob Houben
- van Gent,
kinderen en kleinkinderen;
Margot Houben,
Met zeer veel dank aan
de zorgende handen en steun van zijn thuisverkinderen;
Carine
pleegsters
LydiaHouben,
& Annick, de toegewijde thuishelpsters en aan allen die
kinderen en kleinkinderen.

vader met liefde en zorg omringd hebben.
Turnmeester op rust.

Geboren op 3 december 1928 in Houthalen
en daar thuis gestorven op 23 december 2021,
liefdevol omringd door zijn echtgenote en kinderen.

De plechtige uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te
Houthalen-Centrum op vrijdag 26 november 2021
De plechtige uitvaartliturgie waartoe
vriendelijk wordt uitgenodigd,
om 10.30u uur.

zal plaatsvinden in de parochiekerk te Bremstraat39 A Houthalen
Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in
( Meulenberg ) op woensdag
29 december
om
10 uur, gevolgd
hogervernoemde
kerk vanaf2021
10.00
uur.
door de crematie en de asverstrooiing in intieme familiekring op de
Begroeting: Uitvaartzorg De Linde, Guldensporenlaan 18,
begraafplaats
te Houthalen.
3530
Houthalen op donderdag 25 november 2021
van 19.00 uur tot 20.00 uur, in aanwezigheid van de familie.

Schriftelijk rouwbeklag: p/a Gerard Cuppens,
Rouwadres: Sleedoornstraat 59, 3530 Houthalen-Oost
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen.
Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
Uitvaartzorg De Linde, Houthalen-Helchteren
Tel 011/60 55 60 - www.uitvaartzorg-delinde.be

