
Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.

En alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,

je zegt: “Ik ben wat moe”.
Maar op een keer, dan ben je

aan je laatste beetje toe.
Toon Hermans

Michel MENTIOR
echtgenoot van Cathy CLAESEN

Geboren te Herderen op 22 december 1937 en in het bijzijn van 
zijn naaste familie overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 
28 februari 2017 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Naar de wens van Michel en zijn familie zal het afscheid
en de crematie in intieme familiekring plaatsvinden.

De gebedswake waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 
plaatsvinden in de Parochiekerk Sint-Jan te HERDEREN
op VRIJDAGAVOND 3 maart 2017 om 19.00 uur.

U kunt Michel een laatste groet brengen in aanwezigheid van
zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 
3740 Grote-Spouwen, vrijdag na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan: 

Cathy Claesen              zijn echtgenote

John en Patricia Daniëls - Mentior
 Pieter-Jan Vanherf en Shauna

zijn kinderen en kleinkind

Libert (†) en Maria (†) Vandenberg - Mentior
Edmond (†) en Alphonsine (†) Niesten - Mentior
Josephine (†) Mentior
Remi (†) en Fernande (†) Verleyen - Mentior
Jean (†) en Angèle (†) Mentior - Neven
Lambert (†) en Annie Nulens - Claesen
Nicolas (†) en Margriet (†) Claesen - Ketelslegers
Arnold (†) en Louise Vansichen - Claesen
     en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

zijn schoonzussen, neven en nichten

De families Mentior - Neven en Claesen - Castro.

Met dank aan:
Dokter Herwig Jansen, zijn huisarts.
Dokters, verplegend en verzorgend personeel van Palliatieve 
Eenheid 'De Schelp' van het A.Z. Vesalius Tongeren.
Directie en Personeel van Rusthuis Eyckendael te Riemst.

Medeleven: Uitvaart. Merken - T.a.v. Familie Mentior - Claesen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken ▪ Spouwen ▪ 012/45 10 54 Drukkerij Turboprint ▪ Spouwen ▪ 012/21 66 30

†


