
Ma Mia,
jij was er altijd voor ons,
als wij het vroegen,
maar ook als wij het niet vroegen.
Je stond altijd klaar,
je werkte hard, maar altijd
in stilte en zonder klagen.
Je was altijd opgewekt en vriendelijk,
je zag steeds het goede in mensen.
Je was gewoon een fantastische vrouw!

Mia Castermans
weduwe van Bernard Vanweert († 1999)

Bestuurslid Samana Vlijtingen.
Lid van Zangkoor Sint-Albanus.

Geboren te Maastricht op 19 februari 1936 en godvruchtig
in het bijzijn van haar naaste familie overleden in het A.Z. 
Vesalius, palliatieve zorgeenheid ‘De Schelp’ te Tongeren op 
29 januari 2018 gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Albanuskerk
te VLIJTINGEN op VRIJDAG 2 februari 2018 om 
12.00 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in
voornoemde kerk vanaf 11.15 uur.

Gebedswake in de kerk, donderdag 1 februari om 18.45 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Ludy en Lutgarde Vanweert - Geerts

Hugo en Kathy Vanweert - Dela Ruelle
 Daisy en Gunter

Filip en Christel Vanweert - Beerts
 Jessa en Steven

Marc en Inge Timmerman - Vanweert
 Berre
 Eli

haar kinderen en kleinkinderen 

Delen mee in hun verdriet: haar zussen, schoonbroers, 
schoonzussen, neven en nichten van de families 
Castermans - Meertens en Vanweert - Thijssen.

Met speciale dank aan:
dokters, verplegend en verzorgend personeel van
palliatieve zorgeenheid ‘De Schelp’ A.Z. Vesalius Tongeren.
Iedereen die Mia met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Volgens de wens van Mia en haar familie liever geen 
bloemen, maar graag een gift ten voordele van de palliatieve 
zorgeenheid ‘De Schelp’ te Tongeren op rekeningnummer
BE54 0631 8714 8397 met vermelding van Mia Castermans.

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. Familie Vanweert - Castermans
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be
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