
Als ik dood ben, treur dan niet.
Ik ben niet echt dood moet je weten,
het is mijn lichaam dat ik achterliet,

dood ben ik pas als je mij bent vergeten.

Maria PARTHOENS
echtgenote van Frans MOORS

Lid van OKRA, K.V.L.V. en
meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Eigenbilzen op 8 april 1931 en in het bijzijn van haar 
naaste familie godvruchtig overleden in het ZOL te Genk op 
28 februari 2017 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Catharinakerk te
MOPERTINGEN op ZATERDAG 4 maart 2017 om
10.30 uur gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan voornoemde 
kerk vanaf 9.45 uur. (Sint-Catharinastraat 9 - 3740 Moperingen)

Gebedswake in de kerk, vrijdag 3 maart 2017 om 19.00 uur.

U kunt Maria een laatste groet brengen in aanwezigheid van
haar familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 
3740 Grote-Spouwen, vrijdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan: 

Frans Moors                                                               haar echtgenoot

Pierre en Anne Moors - Abts
 Lies en Simon
  Liv
 Janne en Rogier
  Anna

Ferdy (†) Moors

Jos en Ann Moors - Vanderwegen
 Elke en Laurent
 Ine

Luc en Katelijne Moors - Schraepen
 Evelien
 Nele en Jeroen

Guido en Els Eerdekens - Moors
 Maarten
 Hans en Emma
 Lotte en Geert

Koen en Hilde Moors - Devijver
 Nick
 Elise

Geert (†) Moors

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet : haar broers, zussen, schoonbroers, 
schoonzussen, neven en nichten van de families
Parthoens - Withofs en Moors - Goossens.

Met dank aan allen die Maria met veel zorg en liefde omringd hebben.

Medeleven: Uitvaart. Merken - T.a.v. Familie Moors - Parthoens
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken ▪ Spouwen ▪ 012/45 10 54 Drukkerij Turboprint ▪ Spouwen ▪ 012/21 66 30

†


