
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In liefde en dankbaarheid nemen we afscheid van 

echtgenoot, teergeliefde vader, grote broer, peter, nonkel, 

 

Dirk Matthijs 
Officier in de Orde van Leopold II 

Gouden Medaille in de Orde van Leopold II 

 

echtgenoot van mevrouw Marieke Geeroms 
 

geboren te Ninove op 3 maart 1955 en  

thuis overleden te Roosdaal op 24 april 2019. 

 

 

Volgens de wens van Dirk is zijn lichaam  

aan de wetenschap geschonken. 

 

 

Het afscheid in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek  

heeft plaats in intieme familiekring.      

 

 

Bloemen, noch kransen. 

Dit melden u bedroefd: 

Marieke Geeroms                   zijn echtgenote 

Rik en Petra Matthijs - Meus                                 zijn kinderen 

 

Geert en An Matthijs - Huez en kinderen 

Wim en Myriam Matthys - Leeman-Faveriau, kinderen en kleinkinderen 

Petra en Jan Matthys - Haegeman en kinderen 

Gino en Birgit Matthys - van Bogaert 

 

Pol en Alberte Geeroms - Lemaire en zoon 

Albert Geeroms 

Karel en Annie Geeroms - Appelmans, kinderen en kleinkinderen 

Edgard Geeroms 

               zijn broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

Gino en Dora                  zijn petekinderen 

de tantes, nonkels, neven, nichten en verwanten, 

de families Matthijs, Dero, Geeroms en Elpers. 

 

 

Met dank aan de dokters Deman en De Pever en                                                                      

het medisch en verplegend team van de dienst oncologie van het OLV Aalst.      

Ook bijzondere dank aan de verpleegsters Lut en Patricia van Omega en de 

thuisverpleegsters Sara, Linda en Cathy voor hun goede zorgen.  

 

 

 

Schriftelijk condoleren:  Familie Dirk Matthijs 

 p/a rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via  

 www.rouwcentersegers.be - rubriek ‘condoleren’. 

Als ik broos en zwak zal zijn en niet meer slapen kan van pijn, 

lieve schat, laat me gaan dan waar ik rusten kan. 

Al geef ik jou mijn laatste groet, ik lijd niet meer en dat is goed. 

Wij waren toch elkaar zo na, laat dat een troost zijn als ik ga. 

Uitvaartverzorging Rouwcenter Segers Roosdaal tel. 054/331764   

www.rouwcentersegers.be 


