
Afscheid nemen door de dood
is leven van herinnering
is denken aan hoe mooi het was
en danken voor wat je ontving

De heer Nicolas THIJSEN
echtgenoot van wijlen mevrouw 

Gertrude CLEUREN (†2014)

Geboren te Grote-Spouwen op 4 september 1929 en omringd door 
zijn geliefden overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 
4 oktober 2016, gesterkt door het Sacrament van de ziekenzalving.

Wij nodigen u uit om, samen met ons, hem te gedenken tijdens
de uitvaartplechtigheid in de Sint-Albanuskerk te Vlijtingen
op dinsdag 11 oktober 2016 om 10.30 uur, daarna zullen we pa 
bij ma te rusten leggen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan het rouwhuis,
Jodenstraat 81 te Vlijtingen vanaf 9.30 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk, op maandag 10 oktober 2016 
om 18.45 uur.

Begroeting in aanwezigheid van de familie :
 Uitvaartcentrum Merken
 Riemsterweg 427b, 3740 Grote-Spouwen
 maandag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Hij leeft verder in de harten van...

José en Rita Thijsen - Schols
 Tom en Greet Thijsen - Vandoren
 Sander en Ellen Thijsen - Gulix

Corné en Myriam (†) Stevens - Thijsen en Anne-Marie Moennekens
 Martijn (†) Stevens
 Sam Stevens
 Stefan en Ester Huyskens - Stevens 

zijn kinderen en kleinkinderen

Pierre (†) en Maria (†) Thijsen - Penders en Lucienne (†) Knaepen
Pierre (†) en Nelly (†) Lenaerts - Thijsen
Jules (†) Thijsen
Lucien en Maggy Thijsen - Driesen
Jean (†) en Constance Bellen - Thijsen en Bernard (†) Nijsten
Jef (†) en Nelia Cleuren - Palmans
Mathieu (†) en Mariette Vanherf - Cleuren
 en al hun kinderen, klein-en achterkleinkinderen

zijn broer, zus, schoonzussen, neven en nichten

De families : THIJSEN - HAUBEN en CLEUREN - RONDAS.

Medeleven :
Uitvaartcentrum Merken, T.a.v. Familie Thijsen - Cleuren
of online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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