
Papa, Pa, Bompa zee,

je hebt je strijd gestreden tot het voor jou genoeg was ...
Je hebt op deze datum gewacht, nu kan je gaan.
Laat alle sterren schitteren samen met ons ma.

We zullen je enorm hard missen!

Je dochter, schoonzoon en kleinzoon



Op maandag 16 januari 2023 om 12u30 nemen wij in alle eenvoud 
afscheid van Norbert aan het urnenveld van de begraafplaats

Ruggeveld in Deurne waar hij herenigd zal worden met zijn echtgenote.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen te komen
aan de ingang van voornoemde begraafplaats vanaf 12u15.

Bloemen, noch kransen.

Steunbetuigingen mag u richten aan Begrafenissen Ceulemans
T.a.v. Familie Rubbens - Gruloos  |  Ten Eekhovelei 206, 2100 Deurne

Digitaal condoleren via www.ceulemansbegrafenissen.be

Dag op dag 14 jaar na het heengaan van zijn echtgenote,
is hij stilletjes van ons heengegaan

Norbert Gruloos
weduwnaar van Paulette Reuling

Antwerpen, 10 juni 1946     -     Merksem, 8 januari 2023

Hij leeft verder in de harten van,

Micheline Gruloos en Jos Rubbens, zijn dochter en schoonzoon

Yannick Rubbens, zijn kleinzoon en oogappel

Roger en Arlette Collignon - Reuling en kinderen.

zijn schoonbroer, schoonzus,
neven en nichten

Een welgemeende ´dank u wel´ aan de afdeling 2B, dienst Geriatrie,
van het ZNA Jan Palfijn voor de zeer goede zorgen.
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