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Met pijn en droefheid in ons hart, maar met mooie  
herinneringen in gedachten, nemen we afscheid  

 

De heer 

Guy Tielen 
 

echtgenoot van mevrouw  

Rose e Frickx 
 

Hij werd geboren te Tienen op 6 maart 1967  
en is zachtjes thuis ingeslapen te Oplinter op 11 april 2021. 

 
 

Omwille van de huidige Covid-19 maatregelen zal de 
uitvaartdienst in de aula van uitvaartzorg Permen er  

te Tienen op donderdag 15 april 2021 
plaatsvinden in besloten kring, gevolgd door de 

 verstrooiing van de assen op de begraafplaats te Bunsbeek. 
 

Gelegenheid tot groeten en afscheid nemen  
van Guy is mogelijk na telefonisch contact met 

uitvaartzorg Harry via 016 77 70 97. 
 

Bloemen, noch kransen. 

Lieve Guy, 
 

je was een zachte, dankbare man, één met de natuur 
en je geliefden waaronder ook je paard Skippy. 
 

Skippy was je beste maatje in goede en slechte jden. 
 

Je hebt het licht gezien en die mooie kleuren van een wereld  
die voor velen van ons niet zichtbaar is. 
 

Je vertelde mij dat ik mocht loslaten… 
Je zei wijze dingen omdat je reeds voelde en besefte dat er meer was. 
Meer dan wat wij met onze ogen kunnen zien. 
 

Wij nemen zeker je wijze raad mee in dit leven! 
 

Je bent fysiek niet meer aanwezig maar je mooie ziel leeft verder in 
ieder van ons en ook je paardje Skippy. 
 

Dankbaar dat wij je hebben mogen kennen! 
Dankbaar dat wij konden van je houden zoals je was! 
Dankbaar voor je wijze woorden! 
 

Rust zacht lief mens, voor eeuwig in ons hart. 

 
Guy zal verder leven in de harten van: 

zijn echtgenote,  
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen en petekind, 
zijn neven en nichten. 

 
Een woord van dank aan zijn huisartsen  

Jan en Tim Verstraelen, het verplegend personeel  
van het Wit-Gele kruis, de lieve buren en goede vrienden  

die hebben bijgestaan in de zorg. 

 
Online condoleren: www.uitvaartzorg-harry.be 

 
Corresponden eadres: Familie Tielen-Frickx,  

p/a Tiensesteenweg 155, 3380 Glabbeek-Zuurbemde 


