
We zullen je missen elke dag
in kleine, eenvoudige dingen,

maar in ons hart zul je
met ons samenblijven.

”Want leven en dood zijn één,
zoals de rivier en de zee één zijn”.

Johanna ‘Jeanne’ HENSEN
echtgenote van Albert BIESMANS

Geboren te Mopertingen op 3 september 1932 en thuis zachtjes
in naaste familiekring overleden te Waltwilder op 13 oktober 2016.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal worden opgedragen in de parochiekerk Sint-Remigius te 
Waltwilder op donderdag 20 oktober 2016 om 10.30 uur
gevolgd door de crematie waarna plaatsing van de urne in de
urnegrafkelder op de begraafplaats te Waltwilder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in de kerk
vanaf 10.00 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk op woensdagavond
19 oktober 2016 om 19.00 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Albert Biesmans                         haar echtgenoot

Jean-Pierre (†) Biesmans
Marina Biesmans
Carine Biesmans en Eric Collin
Katja Biesmans
                           haar kinderen

Gerard (†) en Maria Hensen - Vandevenne
Guido en Catharina (†) Peusens - Hensen
Jef en Jacqueline (†) Claesen - Hensen 
Simone (†) Biesmans
Pierre (†) Biesmans
Jan (†) en Margot Biesmans - Bendermacher
Jos (†) Biesmans
Paul (†) en Simone (†) De Beus - Biesmans
Robert (†) Biesmans
Herman (†) en Adrienne (†) Loyens - Biesmans
Joseph (†) en Gabriella Lambregs - Biesmans
Clement en Annie Biesmans - Jorissen
Remi (†) en Edith (†) Biesmans - Shäfer
 en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families Hensen - Croux en Biesmans - Wijnen.

Met dank aan:
Dokter Guy Mennes, haar huisarts.
Verplegend en Verzorgend Personeel Wit-Gele Kruis.
Elzy Brands van Familiehulp.

Rouwadres: 
Uitvaartcentrum Merken, t.a.v. familie Biesmans - Hensen
of online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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