†

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan :

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en zo vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt.
Maar eens, dan komt de dag dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan.

Juliette BAERTEN
weduwe van Thomas GERITS († 2003)
Lid van KVLV, Okra, Heilig Paterke van Hasselt
en meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Rijkhoven op 21 februari 1925 en godvruchtig
overleden in Huyse Fliedermael te Vliermaal op 16 oktober
2015 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.
De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal opgedragen worden in de parochiekerk van
O.-L.-Vrouw Geboorte te RIJKHOVEN op DONDERDAG
22 oktober 2015 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in
de familiegrafkelder.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in
voornoemde kerk te Rijkhoven vanaf 10.00 uur.
Gebedswake in de kerk, woensdag 21 oktober 2015 om 19 uur.
Begroeting in aanwezigheid van de familie:
Uitvaartcentrum Merken
Riemsterweg 427b, 3740 Spouwen
woensdag na de gebedswake tot 20.30 uur

Uitvaartcentrum Merken - Spouwen - 012/45 10 54

Richard en Anny REGGERS - GERITS
Tom en Marilyn REGGERS - PLUSQUIN
		Nena
		Zita
Thomas en Eva IHMSEN - REGGERS
		Stef
		Ella
Willy en Gilberte MONBAILLIEU - GERITS
Pascal en Mariola MONBAILLIEU - KOKOCINSKA
		Filip
Thierry en Mirjam MONBAILLIEU - DEBASSE
		Amina
Liesbet MONBAILLIEU en vriend Seppe
Pierre en Marina LECOQUE - GERITS
Wendy LECOQUE
Bert LECOQUE en vriendin Jessica
		
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Delen mee in hun verdriet: haar schoonbroer, neven en nichten.
De families BAERTEN - SLECHTEN en GERITS - VANHEES.

Met dank aan :
Dokter Guy Vanhees, haar huisarts.
Directie, verzorgend personeel en medebewoners van
Huyse Fliedermael.
Rouwbeklag :
		

Uitvaartcentrum Merken
T.a.v. Familie Gerits - Baerten.

Drukkerij Turboprint - Spouwen - 012/21 66 30

