Jos
VANROY
Uitvaartcentrum Mevr. Bertje Deborre, Genk. 089-355.336
Online condoleren: www.bertjedeborre.be

º26 maart 1955 - †6 januari 2019

”Wat gaan we je missen”.

De heer

Jos VANROY
Echtgenoot van mevrouw

Hilde BOSMANS
Bezieler van de Aikido groep Seibukan Genk
Bezieler van de Jodo en Iaido groep Genk
Geboren te Genk op 26 maart 1955
en onverwacht thuis te Genk van ons heengegaan,
op zondag 6 januari 2019.

Jos leeft verder in de harten van:
Hilde Bosmans
						

zijn echtgenote

Ken en Lieke Vanroy - Eerdekens
Kevin en Hana Vaesen - Vanroy
				

zijn kinderen

Alice Vanroy, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Leon en Elvira Vandenrijt - Vanroy, kinderen en kleinkinderen
†Rosette Remans - Bosmans, kinderen en kleinkinderen
†Guido en Marcella Bosmans - Nelis, kind en kleinkinderen

De uitvaartceremonie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatsvinden in de aula van het crematorium “De Tesch”,
Prins Bisschopssingel 67 te 3500 Hasselt
op zaterdag 12 januari 2019 om 10.30 uur.
De crematie gevolgd door de bijzetting in het urnenveld
op de stedelijke begraafplaats te Genk - Centrum,
zal in beperkte kring plaatsvinden.

Roger en Lutgarde Vanaken - Bosmans en kinderen
Philip en Karine Bosmans - Put en kind
Roel en Els Klok - Bosmans en kinderen
		
zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen,
						
neven en nichten
De families VANROY - CRIJNS en BOSMANS - CLAES.

Samenkomst in de ontvangsthal van het crematorium vanaf 10.00 uur.
Gelegenheid tot een laatste groet en tekenen in het
rouwregister kan in het uitvaartcentrum Mevr. Bertje Deborre,
Oostlaan 56a te 3600 Genk, vrijdag 11 januari 2019
van 18.30 uur tot 19.30 uur,
samen met de familie.

Bloemen noch kransen, liever een gift aan het
Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) op
rekeningnummer: BE24 4338 1416 1138
met vermelding ‘Gift Jos Vanroy’.
Rouwadres: Oostlaan 56a, 3600 Genk.
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