
Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Leon SCHROEDERS
echtgenoot van Eliane THIJS

Dakwerker

Geboren te Rijkhoven op 18 september 1953 en godvruchtig 
overleden in het A.Z. Vesaliusziekenhuis te Tongeren op
21 mei 2017 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Onze-Lieve-Vrouwkerk
te RIJKHOVEN op ZATERDAG 27 mei 2017 om 10.30 uur,
gevolgd door de plaatsing in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in
voornoemde kerk vanaf 09.45 uur.

Gebedswake in de kerk, vrijdag 26 mei 2017 om 19.00 uur.

U kan Leon een laatste groet brengen in aanwezigheid van zijn 
familie bij Uitvaart. Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-
Spouwen, vrijdagavond na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Eliane Thijs                                                              zijn echtgenote

Louis (†) en Catharina (†) Schroeders - Clompers         zijn ouders
Louis (†) en Maria Thijs - Thijsen                      zijn schoonouders

Tasja,                                                       zijn trouwe viervoeter 

Jef en Hilda Claesen - Schroeders, kinderen en kleinkinderen
Jean (†) en Annie Schroeders - Houbaer
 Bram, zijn petekind
Vital en Nadine Schroeders - Vandebosch en kind
Jean-Pierre (†) en Carina (†) Vissers - Thijs
Tony en Monique Thijs - Thewissen en kinderen
Winnie en Jeannine Lemmens - Thijs en kind

zijn broer, zus, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten 

De families Schroeders - Clompers en Thijs - Thijsen.

Met speciale dank aan:
Dokter Guy Vanhees, zijn huisarts.
Paul Staeren, zijn kinesist.
Verplegend en verzorgend personeel Wit-Gele Kruis.
Aan iedereen voor de steun en hulp tijdens Leon zijn ziekte.

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

Voor Leon zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistie- 
vieringen van de parochiefederatie Bilzen-Centrum
in het derde weekend van juni.

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

†


