
Er zijn geen woorden voor iemand
van wie je weet zij redt het niet.

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen
je bent bevangen door verdriet.

Flink was je, je hele leven
sterk ben je tot het eind gebleven.

Vergeten doen we je niet.
Lieve Ma, rust zacht

we weten dat er iemand op je wacht.

Anna Bastiaens
weduwe van Henri Geurts († 2010)

Lid van KVLV Riemst en 
meerdere godvruchtige genootschappen.

Anna werd geboren te Riemst op 30 juli 1927 en zij is
rustig ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie 
thuis te Riemst op 20 september 2018 gesterkt door het 
Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal plaatsvinden in de Sint-Martinuskerk te RIEMST op
VRIJDAG 28 september 2018 om 10.30 uur, gevolgd door de
bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats te Riemst.

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

Gebedswake in de kerk, donderdagavond 27 september 2018 
om 18.45 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Jean Marie Geurts
Servais en Magda (†) Geurts - Vanherf
 Gerben
 Ila
 Henrik
Frank en Nicole Kuppens - Geurts
 Ruben Stassen                                          haar metekind
 Christophe en Katrien Broers - Stassen
  Marie
  Lauren
Danny en Peggy Geurts - Maurissen
	 Dimitri	en	Emely	Rouffart	-	Geurts

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
van de families Bastiaens - Bamps en Geurts - Hennus.

Een warm woord van dank aan:
Dokter Sven Simons, haar huisarts.
Haar kinesist en logopediste.
Het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis.
De verzorgenden van Familiehulp en Solidariteit voor het gezin.
Iedereen die Ma met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Rouwadres: 
p.a.Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. Fam. Anna Bastiaens
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

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

†


