Het leek voor ons zo normaal dat je er was
tot nu het moment gekomen is dat we je moeten missen.
DE HEER

Guido GEZEL
zoon van wijlen Roger en Marie-Claire Gezel - Langerock
Lid van de Joorzangers van het Koninklijk Verbond der Jaartallen
Lid van de”Mannen van 67”
Fervent supporter van OHL en 1.FC Köln
geboren te Leuven op 26 april 1967
en er overleden in het UZ Gasthuisberg op 21 augustus 2012
Dit melden u:
Ronny en Veerle Rabau – Limbos en kinderen
Sandra Limbos
Christian en Gisèle Smets – Soetewey en kinderen
Kris en Martine Van De Zande – Smets en kinderen
Suzy Smets en Rudi Kockaerts
zijn neef, nichten, achterneven en achternichten van vaderszijde

Robert en

Gabrielle Fossion – Langerock

Nicolas en Monique Januszewick – Langerock, kinderen en kleinkinderen
Gilberte Langerock, kinderen en kleinkinderen
Yves en Emmy Langerock – Lekeu en kinderen
Leo en Jacqueline Wilson – Langerock en dochter
zijn oom, tantes, neven en nichten van moederszijde

De families Gezel, Hermans, Langerock en Chaltin
Met dank aan zijn kinesiste Karine, het personeel van de thuisverpleging en de Landelijke Thuiszorg
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De crematie heeft plaats te Vilvoorde.
De afscheidsplechtigheid rond de urne, waartoe wij u graag uitnodigen, zal plaatshebben
in de aula van Uitvaartverzorging Pues, Geldenaaksebaan 344 te Heverlee
op maandag 27 augustus 2012 om 11.00 uur.
Nadien volgt de bijzetting van de urne op het urneveld van de “Abdij van het Park” te Heverlee.

Op uitdrukkelijk verzoek van de overledene, nodigen wij u tevens uit op een afscheidsdrink in zaal
Patmos (gelegen in de dreef van de Abdij van het Park)

U kan Guido een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 te Heverlee,
op zaterdag 25 augustus tussen 15u en 16u

Rouwadressen :

Weldadigheidsstraat 56, 3000 Leuven (Christian)
Gobbelsrode 91, 3220 Kortijk-Dutsel (Veerle)
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