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Mesaje pentru copiii grav bolnavi

Viața ta a schimbat lumea
Fundația Hospice Emanuel
din Oradea a ﬁnalizat programul „Viața ta a schimbat lumea”
care s-a desfășurat în perioada 5
decembrie 2016 – 31 august 2017.
Programul s-a adresat copiilor
cu o boală limitantă de viaţă, în
stadiu avansat, fraților lor, cât
şi copiilor pacienţilor oncologici
adulţi, aﬂaţi în pragul pierderii
lor sau imediat după deces.
27 de copii din Oradea şi din
localităţile limitrofe, asistaţi de
Fundaţia Hospice Emanuel, au
beneﬁciat de vizitele psihologului, ale asistentului social sau ale

S

decese



,,Scrieţi-mi pe-a mea
cruce
Săpaţi-mi pe mormânt
A crezut şi-acuma vede
Pe Domnul cel Sfânt”.
IOAN HERESEA,
MARIA OLAR,
FLOARE TURCUŞ,
TIBERIU BULZAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Suntem alături de Laura şi familia ei în aceste momente dureroase când mama ei
prof. EMILIA STAN
pleacă pe ultimul drum. Regretăm profund despărţirea de
o prietenă dragă. Fam. Ana şi
Liciniu Terebenţ. (6698)



Te vom păstra mereu în
suﬂet, dragă prietenă
EMILIA STAN.
Odihnă veşnică! Doina şi
Puşa. (6684)



Neputincioşi şi îndureraţi am primit vestea plecării
la cele veşnice a dragei noastre
prietene
prof. EMILIA STAN.
În amintirea devotatei noastre prietenii îţi vom păstra vie
imaginea, mângâindu-i pe cei
dragi, ﬁica Laura cu familia ei.
Dumnezeu să-ţi dea odihna binemeritată. Familia Sabău Iancu şi Zorica. (6679)

voluntarilor formați în intervenții
Child Life. Programul „Viața ta
a schimbat lumea” și-a propus să
împlinească una dintre cele mai
profunde nevoi ale copilului sau
adultului grav bolnav: nevoia de a
ști că viața lor este prețuită și că
nu vor ﬁ uitați.
Într-o manieră plină de sensibilitate și compasiune programul s-a
adresat atât nevoilor emoționale
ale copilului, cât și ale familiei
sale prin crearea de amintiri care
pot ﬁ păstrate și prețuite mult
timp după despărțirea de cel drag.



Cu tristeţe în suﬂete
ne despărţim de draga noastră
soră şi cumnată
MARIA TULEU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe
familiei îndoliate. Sora Lenuţa
Păcurar cu familia.



Cu lacrimi în ochi ne
despărţim de draga noastră mătuşă
MARIA TULEU.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Nepoata
Alina Rus cu familia.



Când pleci din ţara ta
ţi-e dor de tot ce ai lăsat, oricât de nou, oricât de frumos
este locul în care eşti, tot ţi-e
dor, ţi-e dor de mama, de tata,
de prieteni, de vecini, de câţel,
de farfuriile de acasă, de strada
unde ai copilărit, de aerul din
satul tău. Deşi foarte bolnav,
pur şi simplu lui
HANZI
i-a fost tare dor de locul în
care s-a născut şi aici şi-a dat
ultima suﬂare. Dumnezeu să-l
aibă în grija Sa. Suntem alături
de prietena noastră de-o viaţă,
Eva, împreună cu copiii, Rainer
şi Liane, cu familiile lor, din
Germania, la plecarea spre cele
veşnice a soţului şi tatălui drag
HANZI GOTTSCHALL.
Adio drag prieten! Fam. Viorel şi Jeni Bârlea. (6690)



Cu lacrimi în ochi şi cu
durere în suﬂet ne despărţim de
bunul nostru prieten din copilărie
HANZI GOTTSCHALL.
Condoleanţe soţiei Eva şi copiilor Rainer şi Liane cu familiile, din Germania. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fam.
Bârlea Cornel şi Stela. (6691)

Oferind familiilor oportunitatea
de a crea moșteniri, terapeuții li
s-au alăturat validând semniﬁcația
vieții copilului lor și impactul pe
care acesta l-a avut în familia lor,
în comunitate și în lume.
Intervențiile terapeutice s-au dovedit eﬁciente în direcția creșterii
activității și angajamentului copiilor, în optimizarea relațiilor cu
ceilalți și în îmbunătățirea stimei
de sine. În ce privește emoțiile
negative, intervențiile au condus
la reducerea anxietății, depresiei
și a sentimentului de neputință.



Regretăm nespus de mult
trecerea prea timpurie la cele
veşnice a bunului nostru prieten din Germania,
HANZI GOTTSCHALL.
Sincere condoleanţe soţiei
Eva, copiilor Rainer şi Liane
cu familiile lor. Dumnezeu să-l
odihnească. Fam. Weber Robert şi Luminiţa împreună cu
copiii Patrik şi Gloria. (6692)



Cu adâncă durere în
suﬂet şi nespusă tristeţe ne despărţim de naşul nostru drag
HANZI GOTTSCHALL,
din Germania. Suntem alături de naşa Eva, copiii Rainer
şi Liane cu familiile lor. Dumnezeu să-l odihnească. Fam.
Secară Sorin, Oana împreună
cu copiii Luca, Arsenia şi Ziana. (6693)



Cu profundă tristeţe în
suﬂete ne despărţim de prietenul nostru din copilărie
HANZI GOTTSCHALL.
Sincere condoleanţe soţiei
Eva şi copiilor Rainer şi Liane
cu familiile lor, din Germania.
Fam. Puiu Boiţ şi Anica. (6694)



Un sincer gând de alinare şi mângâiere pentru colegul nostru Heredea Florian
la marea pierdere suferită prin
trecerea în neﬁinţă a tatălui
său. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colegii de la Primăria
Sînmartin.



Suntem alături de
doamna Silvia Heredea şi familia Sa, la marea durere pricinuită de moartea socrului, tatălui
şi bunicului drag. Sincere condoleanţe. Colegii de la Grupul
Gospodăresc S.C. Turism Felix
S.A. (6703)

„Mulțumim pe această cale
Fundației pentru Comunitate și
Companiei MOL România, care
au selectat proiectul <<Viața ta a
schimbat lumea>>, pentru a ﬁ ﬁnanţat prin programul MOL pentru Sănătatea Copiilor”, se aﬁrmă
într-un comunicat al Fundației
Hospice Emanuel, semnat de psihologul Daria Barna.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de nouă luni ﬁind ﬁnanțat
printr-un grant de 20.000 lei acordat pentru a V-a oară consecutiv.
 V.I.



Un gând de mângâiere şi alinare pentru tine Lenuţa în aceste clipe grele când o
conduci pe ultimul drum pe iubita ta mamă
FLOARE POP.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace şi linişte. Sincere condoleanţe. Familia Teoﬁl Oltean.
(6688)



Cu tristeţe în suﬂete ne
luăm rămas bun de la cea care
ne-a fost o bună şi dragă colegă
FLORICA BĂNESCU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. CAR Spital Clinic Judeţean. (6686)



Un gând de mângâiere
şi alinare colegei noastre Dina
Şuşman, la dureroasa despărţire de mama sa dragă. Sincere condoleanţe. Colegele de la
Creşa nr. 9 Oradea. (6701)



Împărtăşim durerea familiei Bulzan în aceste momente grele la trecerea la cele veşnice a lui
TIBERIU BULZAN.
Sincere condoleanţe. Familia Şaupe Maia şi ﬁul Andrei.
(6707)



Suntem alături de Andrei Micovschi, la pierderea
soției dragi,
DOINA.
Sincere condoleanțe. Familia
Paraschiv. (766)



Suntem alături de întreaga familie îndoliată la despărţirea de buna lor mamă, soacră, bunică şi străbunică
VICTORIŢA KOVACI.
Dumnezeu să te odihnească în linişte şi pace suﬂet bun
şi drag. Fam. Zapotă Maria şi
Tincuţa cu familiile lor.



După o lungă şi grea
suferinţă, anunţăm trecerea la
cele veşnice a soţului, tatălui şi
bunicului
TIBERIU BULZAN.
Familia îndurerată îşi va lua
un ultim rămas bun, joi, 14 septembrie 2017, ora 14.00, la Capela Haşaş din Cimitirul Municipal din Oradea. Nu te vom
uita niciodată. Soţia Florica,
ﬁul Sorin, ﬁica Dana, nepoata Irina, nora Mirela şi ginerele Cosmin. (6705)



Cu inimile zdrobite de
durere sora Mărioara şi ﬁul Dorin Ghidai împreună cu familia,
aducem un ultim omagiu lui
TIBERIU BULZAN,
fratele şi unchiul nostru.
Dumnezeu să-l odihnească.
(6706)

comemorări



A trecut un an de zile
de când a plecat din această
lume, lăsându-mă singur şi îndurerat, iubita mea MAMĂ
ing. VIOLETA CHIŞ.
Cât voi trăi pe acest pământ
n-am să te uit scumpă mamă,
cea care m-ai iubit şi ocrotit până în ultima clipă. Te rog
mamă de acolo din cer să mă
veghezi şi să mă ajuţi. Întreaga
familie te regretă şi este îndurerată de plecarea ta. Rugăciuni
ﬁerbinţi înălţăm pentru odihna
suﬂetului tău bun. Dumnezeu
să te odihnească în pace suﬂet
drag. Te vom iubi mereu! Fiul
Bogdan, în veci nemângâiat, cu
întreaga familie. (6666)

