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S

decese

V

Fosta noastră colegă,
distinsa profesoară,
DOINA COHUT,
şi-a aşezat sufletul printre
stele. Rostul unei vieţi de dascăl, soţie şi mamă se împlineşte acum în eternitate. Rugăm
pe bunul Dumnezeu să-i mângâie pe cei rămaşi. Sincere condoleanţe familiei! Colegii de la
Colegiul Economic „Partenie
Cosma”, Oradea. (1651)

V

Draga noastră,
DOINA COHUT,
şi-a statornicit sufletul în veşnicie. Aşază-L, Doamne, în Lumină şi mângâie-i pe cei rămaşi! Liana şi Cornel Grozescu
şi fam. Buta. (1652)

V

Cu adâncă durere
anunţăm trecerea în nefiinţă
după o grea suferinţă a dragei
noastre mame şi bunici,
ELENA COŢĂU.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace şi linişte. Înmormântarea va avea loc vineri, 9 martie,
ora 12.00, la Biserica Ortodoxă
din Hotărel. Familia îndurerată. (1621)

V

Suntem alături de prietenii noştri, Sorin, Mariana şi
Alex, în aceste momente grele
pricinuite de decesul iubitei lor
mame, soacre şi bunici,
ELENA COŢĂU.
Sincere condoleanţe! Alex şi
Doru Lucaciu. (1645)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne despărţim de soţul şi
tatăl nostru drag,
RǍZVAN RADU,
în vârstă de 35 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Slujba de înmormântare va
avea loc vineri, 9 martie 2018,
ora 14.00, din Capela Haşaş.
Soţia Ioana, împreună cu copiii
Ştefan şi Andrei. (1650)

V

Cu multă tristeţe ne
despărţim de fiul nostru,
RǍZVAN RADU,
în vârstă de 35 de ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Înmormântarea va avea loc vineri, 9 martie 2018, ora 14.00,
din Capela Haşaş. Părinţii Mihai şi Florentina Radu. (1651)

V

V

Fratele meu iubit,
RǍZVAN RADU
a trecut în nefiinţă. Dumnezeu să-i dea pacea şi odihna
veşnică în Împărăţia Sa. Bogdan Radu, împreună cu fiul
Rareş. (1652)

V

Sunt alături de fiica
mea, Ioana şi de nepoţii mei,
Ştefan şi Andrei, acum când se
despart de soţul şi tatăl lor iubit,
RǍZVAN RADU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace! Mama soacră Marcela Mechereş. (1653)

Întreaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe
d-lui ing. Ioan Cohut, în aceste momente triste, la despărţirea de soţia dragă,
prof. DOINA COHUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Catrinel şi Cristian
Georgescu. (1657)

În aceste momente de
profundă întristare suntem alături de ginerele nostru, la marea durere pricinuită de pierderea mamei sale,
ELENA COŢĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Pop. (1623)

V

Întreaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe
cumnatului nostru, acum când
se desparte de mama sa,
ELENA COŢĂU.
Odihnească-se în pace! Fam.
Toth. (1624)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru Sorin, în aceste clipe grele când se desparte
de mama sa,
ELENA COŢĂU.
Odihnească-se în pace! Fam.
Chirilă Florian. (1625)

V

V

Suntem alături de familia Radu, la despărţirea de
cel care a fost
RǍZVAN RADU.
Dormi în pace, suflet bun!
Teodora Tanca şi fiica Patricia.
(1654)

V

Bunul Dumnezeu să
mângâie sufletele voastre îndurerate şi suntem alături de voi,
verişorii şi nepoţii mei dragi,
Tina cu Mişu, Bogdan şi Luky
cu copiii, acum când vă despărţiţi de dragul vostru fiu, frate,
soţ şi tată,
RǍZVAN RADU,
de 35 de ani. Zbor lin spre
Împărăţia lui Dumnezeu. Rodica Mitan cu Ioana şi Nini.
(1627)
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V

Împărtăşim nemărginita durere care a copleşit sufletul
verişorilor şi nepoţilor noştri, la
nedreapta despărţire de iubitul
lor fiu, frate, soţ şi tată
RǍZVAN RADU.
Va rămâne mereu în inimile noastre. Familia Miroescu.
(1658)

V

Dragă
RĂZVAN,
ai plecat mult prea devreme
pe drumul spre eternitate, lăsându-ne pe toţi în lacrimi şi
durere. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-ţi lumineze calea şi să
te primească în Împărăţia Lui.
Odihneşte-te în pace! Te iubim!
Jeana şi Ruxandra. (1617)

V

Cutremuraţi până în
adâncul sufletului, am luat la
cunoştinţă despre trecerea fulgerătoare la cele veşnice a celui care a fost
RǍZVAN RADU,
fiul colegei noastre, av. Florentina Radu. Adresăm sincere condoleanţe familiei greu
încercate, iar pe cel plecat,
Dumnezeu să îl odihnească
în pace! Decanul, Consiliul şi
membrii Baroului Bihor. (1637)

V

Cu nemărginită tristeţe şi consternare, am aflat, dragă Tina, că soarele vieţii a apus
prematur pentru iubitul tău fiu,
RǍZVAN RADU.
În aceste momente, de mare
cumpănă, împărtăşim durerea
sufletească, a ta şi a întregii familii şi vă transmitem un sincer
gînd de alinare. Ne rugăm ca
sufletul dragului tău fiu să parcurgă calea luminii şi să fie aşezat într-un loc special în Împărăţia Cerurilor. Florica Cristea,
Camelia Gomboş, Adina Gomboş. (1638)

V

Sunt alături de voi,
Tina şi Mişu, în marea tragedie
pe care o suferiţi, la trecerea în
eternitate a a fiului vostru,
RǍZVAN RADU.
Dumnezeu să vă dea alinare şi putere, iar pe Răzvan, să
îl odihnească în pace! Sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Corina Domocoş. (1639)

V

Suntem alături de familia îndurerată, la despărţirea
de fiul iubit
RĂZVAN RADU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam Popoviciu Casian şi
Corina. (1631)

V

Sincere condoleanţe
colegei mele Florentina Radu,
la trecerea în nefiinţă a fiului
său drag,
RĂZVAN.
Av. Mihai Carp. (1632)

V

Un gând de mângâiere şi sincere condoleanţe îndureratei familii Ani Dura şi
Cătălin, pentru pierderea fulgerătoare a soţului şi tatălui, cel
care a fost
GHEORGHE DURA,
din Cheriu. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Vecinul
Mitra Traian cu familia. (1620)

V

O inimă bună a încetat
să bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Cu nemărginită durere anunţ trecerea în nefiinţă a
iubitei mele soţii,
DOINA PESSON PINTEA.
Înhumarea are loc în Franţa, la Sill le Phylippe, vineri,
9 martie 2018, ora 15.00. Soţul, pe veci nemângâiat, Gerard
Pesson. (1616)

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea la cele veşnice a dragului nostru tată, socru
şi bunic, cel care a fost
TEODOR HODIŞAN,
din Oradea. Înmormântarea
va avea loc vineri, 9 martie, ora
13.00, la capela din Cimitirul
Oşorhei. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fiica Mălan
Maria, ginerele Teodor şi nepotul Bogdan. (1634)

V

Un gând pios, acum, la
trecerea la cele veşnice a verişoarei noastre
VICTORIA SOANE.
Sincere condoleanţe fiilor
Mihăiţă şi Lucian cu familiile
lor. Verişorii Ioan şi Gina Corba. (1630)

V

„S-a dus BUNICA, s-a dus,
Ca soarele la apus,
După multă trudă s-a dus
La odihnă în ceruri, Sus”.
Suntem alături de bunul nostru părinte-preot Florin Dem cu
familia, acum când o conduc pe
ultimul drum, pe draga lor buna-măicuţă. Odihnească-se în
pace! Victoria Ilisie cu familia.
(1648)

V

Un gând de mângâiere şi sincere condoleanţe transmitem d-nei Prefunga Valeria
şi familiei dumneaei, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a mamei, soacrei
şi bunicii dragi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Pinţa Mariana, cu familia. (1659)

V

Împărtășim marea durere și suntem alături de domnul Nelu Cohut - soț și Codruța - fiică, împreună cu familia,
în aceste momente grele când
se despart pentru totdeauna de
scumpa lor soție, mamă, soacră
și bunică,
DOINA-LUCIA COHUT.
Bunul Dumnezeu să o așeze între aleșii Săi și să o odihnească în liniște și pace, iar familiei îndurerate multă tărie și
mângâiere. Sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune. Fam. Rus Avram și Rozalia,
Marcel cu familia și Sorin cu
familia. (1245)

V

Un gând de alinare și
compasiune pentru prietenul
nostru Nelu, fiica - Codruța cu
familia, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice
a soției, mamei și bunicii dragi
prof. DOINA-LUCIA
COHUT.
Amintirea ei va dăinui mereu
în inimile noastre. Dumnezeu
să-i dea odihnă veșnică. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Lucia Corbu, Dorina și
Moco. (1241)

V

Cu mare tristețe îmi
iau rămas bun de la cea care a
fost o doamnă specială dragă
mie
prof. DOINA COHUT.
Celor dragi să le ajute Dumnezeu să treacă lin peste această grea încercare. Luci Șandru.
(1243)

V

Un sincer gând de alinare pentru familia Cohut, la
marea durere pricinuită de pierderea soției, mamei și bunicii
DOINA COHUT.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică. Sincere condoleanțe. Fam. Smărăndescu M. și
Lazăr C. (1244)

V

Un gând de alinare
pentru familiile Cohut Ioan și
Bendea Gabriel în aceste clipe
grele pricinuite de pierderea soției, mamei și bunicii dragi
DOINA COHUT.
Bunul Dumnezeu să-i lumineze calea, iar familiei să-i
dea mângâiere. Sincere condoleanțe. Fam. Filimon Daniel și
Dana. (1246)

