
Het is stil geworden 
nu jij er niet meer bent, 

maar we voelen je nog heel intens, 
in alles word je herkend.

Bedroefd, maar gesterkt door vele mooie herinneringen,
melden wij het heengaan van

de Heer

Jozef Rooms
weduwnaar van Mevrouw Lea Paquay

Geboren te Antwerpen op 24 mei 1932
en er overleden in het ZNA Middelheim op 23 februari 2022.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de uitvaartliturgie bij te wonen
in de kerk van Sint-Antonius Abt, Handelslei 23 te Sint-Antonius (Zoersel),

op woensdag 2 maart 2022 om 12.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 11.40 uur.
Parking vindt u achter de kerk.

Na de crematie heeft de bijzetting plaats bij zijn echtgenote
in het urnenveld op de begraafplaats te Sint-Antonius (Zoersel).

Er is tot en met dinsdag 1 maart, 15 uur, gelegenheid tot groeten
bij Uitvaartzorg Valentijn Crynen, Handelslei 194 te Sint-Antonius (Zoersel),

na telefonische afspraak op het nummer 03 384 11 34.

Dit melden u:Dit melden u:
  
 
Manuel en Catherine Stuyts - Rooms
 Christophe Stuyts
  Marie-Julie
 Sander en Eva Van Duppen - Stuyts 
  ♥
 Sofie Stuyts

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Edmond † en Marie-Josée † Rooms - Coopman
 Christian † en kinderen
 Yves en Christine en kinderen
François Rooms †
Paul † en Anne † Waroquiers - Rooms
 Danielle en Michel † en kinderen
 Didier en Karin en kinderen
Manon Rooms

zijn zus, neven en nichten

Erika Horvath

De families Rooms - Vanwassenhove en Paquay - Cools.

Met bijzondere dank aan 
dr. De Puydt en het ganse Team 4C van het ZNA Middelheim
en allen die hem met liefde en goede zorgen hebben omringd.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
 Familie van dhr. Jozef Rooms Familie van dhr. Jozef Rooms
 p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel) p/a Handelslei 194, 2980 Sint-Antonius (Zoersel)
Online condoleren via www.valentijncrynen.beOnline condoleren via www.valentijncrynen.be

Uitvaartzorg Valentijn Crynen  -  03 384 11 34Uitvaartzorg Valentijn Crynen  -  03 384 11 34


