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 Dankbaar om haar, 
om de liefde die zij ons gaf 

en om de vriendschap die van haar is uitgegaan 
melden wij u bedroefd het overlijden van

Rosa Dops  

lid van OKRA St.-Rumoldus

echtgenote van Frans Engels

geboren te Rekem op 13 oktober 1933  
en godvruchtig overleden te Deurne in Rusthuis Boterlaarhof 

op 10 oktober 2019.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de plechtige uitvaartliturgie 
in de parochiale kerk van St.-Rumoldus te Deurne 

op zaterdag 19 oktober 2019 om 10.30 uur. 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk, 
Ter Rivierenlaan, vanaf 10.10 uur.

Aansluitend bij de plechtigheid volgt de asverstrooiing 
op de verspreidingsweide van de begraafplaats Deurne - Ruggeveld.

Er is gelegenheid tot groeten van maandag t.e.m. donderdag van 
14 u tot 18 u in het rouwcentrum Loots, Cogelsplein 1-3 te Deurne.

Rouwadres:
Frans Engels 

Boterlaarbaan 11 kamer 010 
2100 Deurne

Haar familie:

Frans Engels,  
haar echtgenoot,

Bart en Marina Engels - Tambuyser, 
Koen Engels, 

haar kinderen,
Philippe en Liesbeth Michel - Engels, 
 Jérôme, 
Sebastiaan † Engels,
Nick en Inez Monsieurs - Engels, 
 Zoë, Lisa,

Rutger Engels, 
                                                                                                                                                                                                                             
Lennart Engels en Michelle De Cort, 
Ulrike Engels, 
Casper Engels, 
  en hun mama Anja Tys,                                                                                                                                             
                                                                                      
 haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
Robert † en Mimi † Lootens - Dops, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
Jean † en Annie † Beckers - Dops, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
Lucien † en Diny Janssen - Dops, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
                                                                                                                    haar zussen en schoonbroers, 
                                                                                                                               haar neven en nichten, 
Edmond † en Leona † Engels - De Wilde, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
Lucien † en Mariette † Engels - Schamphelaere, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 
Willy † en Mariette Engels - Vanneste, 
 kinderen en kleinkinderen, 
Willy † en Francine † Buyle - Engels, 
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,  
                                                                                                         haar schoonbroers en schoonzussen, 
                                                                                                                              haar neven en nichten, 
de neven en nichten, 
de families Dops - Calsius en Engels - De Thaye. 

Met dank aan de directie en alle medewerkers van Rusthuis Boterlaarhof en  
aan huisarts Dr. Koen Vertongen voor de liefdevolle zorgen. 


