
Joseph ‘Jos’ Honinx

Geboren te Grote-Spouwen op 21 februari 1951 en in naaste
familiekring godvruchtig overleden in het Jessa Ziekenhuis,
Campus Virga Jesse, te Hasselt op 19 juli 2017, gesterkt door
het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Lambertuskerk te GROTE-SPOUWEN 
op WOENSDAG 26 juli 2017 om 10.30 uur, gevolgd door
de plaatsing in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan het rouwhuis,
Sapstraat 42, 3740 Grote-Spouwen, vanaf 09.30 uur.

Gebedswake in de kerk, dinsdagavond 25 juli 2017 om 19.00 uur.

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

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Frans (†) en Leonie Honinx - Cuenen, zijn moeder

Jean en Annie Honinx - Pinsart
 kinderen en kleinkinderen

Philip en Maggy Duchateau - Honinx
 kinderen en kleinkinderen

Willy (†) en Lizette Merken - Honinx
 kinderen en kleinkinderen

Edmond en Anita Merken - Honinx
 kinderen en kleinkind

René en Nicole (†) Honinx - Brepoels
 kinderen en kleinkind

zijn broers, zussen, schoonbroers,
schoonzus, neven en nichten

Dorien, zijn petekind

Lizette, zijn steun en toeverlaat

Anne, zijn oogappel en medische verzorgster

De families Honinx - Cuenen.

Met dank aan zijn huisartsen Els Forier en Egide Noë,
zijn thuisverpleegster Liliane Stevens, 
dokters, verplegend en verzorgend personeel van Reva 3 en 
Dienst S0 Herk-de-Stad en van het Jessa Ziekenhuis Hasselt 
en aan Katrien Gijbels van de Pastorale Dienst.

Medeleven: Fam. Joseph ‘Jos’ Honinx
       Sapstraat 42 - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden

Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden
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