
Wij hebben ons moeder niet verloren,
daarvoor gaf  zij ons teveel.

Wat zij ons zei, dat blijven wij horen,
van wat wij zijn, is zij een deel.

Wij komen haar overal nog tegen,
in wat we doen, in wat we laten.

Zij was en blijft voor ons een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.

Nelly Meertens
Weduwe van Leon Peters († 2011)

 
Lid van meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Hasselt op 15 september 1939 en rustig ingeslapen, 
in het bijzijn van haar naaste familie, in het Woonzorgcentrum 
3 Eiken te Lanaken op 4 mei 2018 gesterkt door het Heilig
Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de O.L.Vrouw van Lourdeskerk te Lafelt
op 12 mei 2018 om 10.30 uur gevolgd door de bijzetting in de 
familiegrafkelder op de begraafplaats te Kleine-Spouwen.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren aan het 
rouwhuis, Iers Kruisstraat 82 - 3770 Lafelt vanaf  9.30 uur.

Gebedswake in de kerk op vrijdag 11 mei 2018 om 18.45 uur.

U kan Nelly een laatste groet brengen in aanwezigheid van
haar familie, vrijdag na de gebedswake, in het rouwhuis, 
Iers Kruisstraat 82 - 3770 Lafelt. 

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Constant en Veerle Peters - Coetsiers
 Christof
 Stijn

Dirk en Gerda (†) Wouters - Peters
 Gert en Laura
 Koen
               
Jos en Carine Goffin - Peters
 Sandy
 Britney

Luc en Petra Peters - Servaes
haar kinderen en kleinkinderen

Jean Meertens                                                                   haar broer

Delen mee in hun verdriet:
haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Meertens - Noben en Peters - Vankan.

Met speciale dank aan:
Dokter Jean Gilissen, haar huisarts.
Verplegend personeel en medebewoners WZC 3 Eiken Lanaken.

Rouwadres:
Familie Peters - Meertens
Iers-Kruisstraat 82
3770 Lafelt

Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

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


