
Je strijd is gestreden
je lijden is gedaan.

We hebben veel voor je gebeden
en toch ben je naar de Heer gegaan.

Maria THIJS
Levenspartner van Swa Vanhoudt

Levenspartner van Carlo (†) De Hondt
Lid van Ziekenzorg

Geboren te Bilzen op 1 april 1937 en overleden in naaste
familiekring in het ZOL Campus Sint-Jan te Genk op
23 augustus 2016 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Jozefkerk te Eik (Bilzen) op vrijdag
26 augustus 2016 om 10.30 uur gevolgd door de crematie,
waarna bijzetting van de asurne op de begraafplaats te Bilzen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de kerk om 10 u.

U kan Maria een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar
familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B,
3740 Grote-Spouwen, donderdagavond van 19.15 tot 20.15 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Swa Vanhoudt                                                     haar levenspartner

Leo en Valentina Ramakers - Dumicz
 Natascha Ramakers en vriend Johan Coemans
  Xander
  Jorben
 Tommy Ramakers en vriendin Mayke Wuijts

Rudi (†) en Marielle Ramakers - Achten en vriend Rob Houben
 Cindy Ramakers en vriend Tom van Camp
  Seppe
 Raf  Ramakers en vriendin Evelien Ritzen
 Erwin Ramakers

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet : haar zus, broer, schoonzussen, 
schoonbroer, neven en nichten.

De families Thijs - Lenaars en Vanhoudt - Buyvoets.

Met dank aan dokters en personeel van de palliatieve eenheid 
ZOL Campus Sint-Jan te Genk, haar thuisverpleging en aan 
alle mensen die haar hebben verzorgd.

Rouwadres: Koninginnelaan 100 - 3630 Maasmechelen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

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