
Denk aan mij terug
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.

Denk aan mij terug in de stralende zon
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Mevrouw Henriette VAES
weduwe van de heer Jozef STEEGEN (†2006)

Lid van Samana en meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Genoelselderen op 2 september 1928 en in het bijzijn 
van haar naaste familie overleden in WZC De Motten te Tongeren 
op 25 augustus 2017, gesterkt door het Heilig Sacrament der 
Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te Genoelselderen
op vrijdag  1 september 2017 om 10.30 uur, gevolgd door de 
bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te 
Genoelselderen / Membruggen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in het rouwhuis,
Hoekstraat 91A, 3770 Genoelselderen vanaf 9.30 uur.

Gebedswake in voornoemde kerk, donderdag a.s. om 19.00 uur.

U kan Henriette een laatste groet brengen in aanwezigheid van 
haar familie in het rouwhuis, Hoekstraat 91A, 
3770 Genoelselderen, donderdagavond na de gebedswake 
tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Eugéne Steegen en Josianne Paquot
 Jade
Jacques en Jeanine Olefs - Steegen
 Jurgen en Anne Nijs - Olefs
 Stijn en Julie Olefs - Proesmans

              haar kinderen en kleinkinderen

Mathieu (†) en Gilberte (†) VAES - ERNENS,
kinderen, kleinkinderen, en achterkleinkinderen
Louis en Bertha JANSSEN - VAES,
kinderen en kleinkind,
Justin (†) en Anna (†) STEEGEN - PIETTE,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jozef (†) en Gilberte (†) WILLEMS - STEEGEN,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Edgard (†) en Henriette (†) PUTZEYS - STEEGEN,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

          haar zus, schoonbroer, neven en nichten

Met speciale dank aan:
Dokters Lernhout en Bielen, haar huisartsen.
Personeel en medebewoners WZC De Motten Tongeren.
Iedereen die haar met veel liefdevolle zorgen omringd hebben.

Medeleven: Familie Steegen - Vaes
       Hoekstraat 91A
       3770 Genoelselderen (Riemst)
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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