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Marţi, 20 septembrie 2016

V Te-ai stins încet ca o lumâna-

V Suntem cu sufletul şi gândul ală-

V Dragii mei Carmen, Florin şi

re fără ca noi să te putem ajuta. Am fi

turi de dr. Petrehele Aurel, dr. Mircea,

Ilinca, sunt alături de voi cu tot sufletul,

vrut să nu te lăsăm să pleci dintre noi. Îţi

dr. Carmen şi ec. Simona, acum când

acum când mama voastră dragă

vom simţi lipsa din mijlocul nostru şi ne

V „ Sf. Grigore zice: Dumnezeu tăinuieşte ceasul morţii spre binele nostru,
pentru ca noi totdeauna să fim pregătiţi”.
GHEORGHIŢARODICA TURCUŢ,

vom aduce cu drag aminte de tine, dragul nostru frate, cumnat şi unchi
IONEL-DOREL POP.
Nu te vom uita niciodată suflet bun.
Fratele Florin, cumnata Florina şi nepo-

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

mamei şi bunicii dragi
IULIANA PETREHELE.
Sincere condoleanţe. Fam. Dorobanţu
Cătălin şi Dorobanţu Paul. (1171)

ţii Luca şi Mădălina. (1173)

EVA HEREDEA.
Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

sunt greu încercaţi de pierderea soţiei,

V În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familia celui care
a fost consilierul Bisericii noastre din
Rontău
IONEL-DOREL POP.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească

V Adânc îndureraţi aducem un ultim omagiu celui care a fost un minu-

V Un om cu suflet mare

nica
IULIANA PETREHELE.

nească în pace. Transmitem sincere con-

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

doleanţe familiei îndoliate. Colectivul

Fam. Bugnariu. (1166)

S-a dus, a mers departe,
S-a căţărat pe un nor.

aleşii Săi. Consiliul Parohial al Bisericii
Ortodoxe Rontău. (1193)

V A plecat dintre noi cu demnitate

Te-ai stins mult prea devreme

aşa cum a trăit blânda, nepreţuita, scum-

Şi ne-ai lăsat stingheri

pa noastră soţie, mamă, soacră şi bunică

Lăsând în urmă lacrimi

IŢA PETREHELE.

Şi-un car plin de dureri.

A trăit 67 ani. Te vom iubi mereu şi

Dumnezeu să te odihnească în pace
dragul nostru soţ şi tată
IONEL-DOREL POP.

amintirea chipului tău blând va rămâne veşnic. Înmormântarea are loc azi, 20
septembrie 2016, ora 15.00, de la Capela
Haşaş a Cimitirului Rulikowski. Odih-

Vei rămâne veşnic în amintirea noas-

nească-se în pace. Soţul Dorel, copiii

tră. Înmormântarea va avea loc mier-

Mircea, Simona, Carmen, nepoatele Mă-

curi, 21 septembrie, ora 14.00, de la Bi-

lina, Ilinca, Corina şi nepotul Alexan-

serica din localitatea Rontău, jud. Bihor.

dru. (1178)

Odihneşte-te în pace suflet bun. Veşnic
îndurerate soţia Ecaterina şi fiica Ioana.
(1176)

V Un gând de mângâiere şi sincere
condoleanţe transmitem familiei greu încercate la pierderea celei care a fost

V Cu nemărginită durere în suflete

IULIANA PETREHELE.

IONEL-DOREL POP.
Te vom păstra mereu în inimile noastre rugându-l pe bunul Dumnezeu să-ţi
dea odihnă veşnică. Dormi în pace suflet
bun. Ana şi Teodor Haidu. (1177)

timul drum pe,

V Sincere condoleanţe colegului dr.

V Suntem alături de verişorul nostru Dorel Petrehele în amărăciunea pricinuită de moartea soţiei dragi

V În clipe de grea încercare suntem
alături de colegii noştri dr. Petrehele Dorel şi dr. Gagea Carmen şi familiile lor
când se despart de soţia şi mama dragă.
Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească
în pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegiul Medicilor Veterinari
Bihor. (1199)

V Un gând de mângâiere şi îmbăr-

Dorel Petrehele şi familiei, acum când se

bătare familiilor dr. Petrehele Dorel şi dr.

despart de

Gagea Carmen, în aceaste momente de

IULIANA PETREHELE,

adâncă tristeţe când se despart de soţia

soţie, mamă şi bunică. Dumnezeu să

şi mama dragă. Sincere condoleanţe fa-

o ierte. Foştii colegi de la Şcoala Medie

miliei. Dumnezeu să-i dea odihnă veşni-

nr. 2 Oradea, promoţia 1961-1962, clasele XI-a A şi XI-a B. (1189)

V Suntem alături de familia îndurerată, la trecerea la cele veşnice a celei
care a fost vecina noastră,
IULIANA PETREHELE.
Sincere condoleanţe. Familiile Pantea
şi Madar. (1164)

V Împărtăşim marea durere prici-

că. Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari –Filiala Bihor. (1200)

V În aceaste momente de tristeţe suntem alături de dr. Petrehele Dorel şi de familia sa, când se desparte de
soţia dragă. Dumnezeu să o odihneasacă în pace. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Familia Aurel Indrie. (1201)

V Cu tristeţe şi multă durere în su-

nuită de trecerea la cele veşnice a celei

flete ne despărţim de distinsa noastră

care a fost vecina noastră,

prietenă

IULIANA PETREHELE.
Sincere condoleanţe. Familia Petruţ
Vasile. (1165)

Fam. Gal Tanţa şi Luminiţa. (1175)

ne despărţim de cel care a fost bunul nostru ginere

trehele Dorel, acum când o conduc pe ul-

din Oradea. (1190)

nul Dumnezeu să te odihnească între

Un cavaler ce-aievea sărea în ajutor

condoleanţe colegului şi familie dr. Pe-

vreme,

Cu dragoste supremă a tot ce-i bun şi drept

V Un gând de mângâiere şi sincere

bun. Colegul şi prietenul Bulea Teodor,

ne, cuvinte de mângâiere şi alinare. Bu-

Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Bihor. (1198)

noastre, care ne-a părăsit mult prea de-

şi multă bunătate

men şi familiile lor în aceste momente
ţia şi mama dragă. Dumnezeu să o odih-

soţie şi mamă. Dormi în pace suflet

condoleanţe, întreaga noastră compasiu-

V Suntem alături de colegii nosde adâncă tristeţe când se despart de so-

flet mare, iubit de toţi enoriaşii bisericii

Familiei greu încercate îi transmitem

familii. Prof. Liviu Popa. (1191)

hele la despărţirea de soţia, mama şi bu-

IULIANA PETREHELE,

IONEL-DOREL POP.

odihnească în pace. Condoleanţe întregii

tri, dr. Petrehele Dorel şi dr. Gagea Car-

nat prieten şi coleg, credincios cu su-

consilier parohial

a trecut la cele veşnice. Dumnezeu s-o

V Suntem alături de familia Petre-

în pace. Fam. pr. Emanuil Bocşan şi fam.
pr. Virgiliu Bocşan. (1192)

IULIANA PETREHELE

V Suntem alături de dr. Petrehele
Dorel, Simona, Mircea, Carmen, în marea durere pricinuită de pierderea soţiei
şi mamei dragi,

IŢA PETREHELE.
Dormi în pace. Fam. Pantea şi fam.
Coraş. (1185)

V Împărtăşim durerea profundă a
dragilor noştri Doru, Mircea, Simona,
Carmen cu familiile, pricinuită de trecerea la cele veşnice a iubitei lor soţii şi
mame

IŢA.

IULIANA PETREHELE.

IULIANA PETREHELE.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fa-

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fa-

Fam. Moţiu Teodor, din Talpoş. (1188)

milia Iancu Ioan. (1183)

milia. Lenuţa şi Ilie Negruţiu. (1205)

