
Ik heb lang en gelukkig geleefd,
niets gevraagd en veel gekregen

en ben van alle dingen voldaan,
stilletjes ten Here gegaan.

Agnes (Nèske) BAERTEN
weduwe van 

André (Dré) MARTING (†2015)

Geboren te Rijkhoven op 24 april 1926 en thuis 
godvruchtig overleden in naaste familiekring te Rijkhoven 
op 23 augustus 2017 gesterkt door het Heilig Sacrament 
der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de O.L.V. Geboortekerk 
te RIJKHOVEN op DINSDAG 29 augustus 2017 om 
10.30 uur gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan
voornoemde kerk vanaf  10.00 uur.

Gebedswake in de kerk, maandag 28 augustus om 19.00 u.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan: 

Jean-Marie en Agnes MARTING - PLESSERS
 Yves en Sonja MARTING - VOSSEN
  Lina
  Vinz

René en Brigitte (†) NOBEN - MARTING

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Giel (†) en Lisa (†) HARDY - BAERTEN
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Pierre en Antoinette HEX - BAERTEN
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
Christiaan (†) en Joanna (†) SOMERS - MERCKEN
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jozef  (†) en Gertrude JORISSEN - MARTING
 kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Lambert (†) en Lisa WIJSMANS - MARTING
 kinderen en kleinkinderen
Lucien (†) en Jenny WATIONG - MARTING
 kinderen en kleinkind
Gerard en Mariette (†) MARTING - BIJNENS
 kinderen en kleinkinderen

               haar zus, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De families BAERTEN - THIJS en MARTING - VANHEES.

Met speciale dank aan:
Dokter Guy Vanhees, haar huisarts.
Veronique, haar trouwe buurvrouw.
Christel en Yves, haar trouwe verpleging.
Rachel en Zoelfia, haar trouwe oppas.

Medeleven : 
Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. familie Baerten Agnes
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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