
Stil en eenvoudig 

Ben je weggegaan 

Stil en eenvoudig 

Zal je in onze harten voortbestaan 

 

Met stil verdriet melden wij u het overlijden van 

 

Rufin Geeroms 
 

Lid van Okra Ledeberg 

Lid van Ziekenzorg Ledeberg 

 

echtgenoot van Martha Eylenbosch 
 

geboren te Pamel op 19 december 1930 

en er overleden in WZC Onze-Lieve-Vrouw 

op 13 maart 2018,  gesterkt door de ziekenzalving. 
 

 
We nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 

in de St.-Apolloniakerk, Kapelleweide te Ledeberg-Roosdaal 

op ZATERDAG 17 MAART 2018 om 10 uur, gevolgd door  

de begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats  

van Roosdaal (Lostraat). 
 

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur. 

 

 

Namis in voornoemde kerk op zondag 15 april om 9 uur. 
 

Gelegenheid tot groeten van Rufin wordt u geboden in 

de rouwkamer van rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal 

op vrijdag 16 maart van 19 tot 20 uur. 

 

 

Rouwen om dit afscheid: 
 

Martha Eylenbosch,                                                                   zijn echtgenote;  
 

Jan en Ria Geeroms - Van Isterdael, 

Filip en Ann Geeroms - Clottemans, 

Marc en Patricia Devits - Geeroms, 

Jos en Betty Dedoncker - Geeroms, 

                     zijn kinderen; 

Maarten en Sofie, 
Jonas en Kristien en dochtertje Elisa, 
Sofie, 
Bram, 
Cato, 
Tim en Ilse, 
Nele, 
Koen en Riete, 
Klaas en Laura, 
Febe en Gerben, 
Axel, 
Lowie en Britt, 
                                                       zijn kleinkinderen en achterkleindochtertje; 

 

delen in dit verdriet: 

zijn broers, zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, 

de neven, nichten en verwanten van de families  

Geeroms, Eylenbosch, De Brabanter en Van Schepdael. 

 

    

Een bijzonder woord van dank aan zijn huisdokter Kim Khuu,  
de thuisverpleegsters Sigrid en Ingrid, alsook de directie en  

het verzorgend en verplegend personeel van WZC Onze-Lieve-Vrouw 
te Roosdaal voor de toegewijde zorgen die Rufin mocht ontvangen. 

 

 

 

 

Schriftelijk condoleren: 
 Familie Rufin Geeroms 
 p/a rouwcenter Segers 
 Kwinkeleer 115,   1760 Roosdaal. 
Digitaal condoleren via   
www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 

Uitvaartverzorging  rouwcenter Segers,   Kwinkeleer 115   Roosdaal.   Tel. 054/331764   


