
       We staan niet altijd stil
       bij het woord ‘samen’.
       Maar het is een groot gemis,
       als ‘samen’ uit je leven is.

Joseph ‘Jef’ DRIESEN
echtgenoot van Maria Mercken

‘Smid’
Gewezen lid Kon. Harmonie St.-Cecilia Grote-Spouwen

en van meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Grote-Spouwen op 31 maart 1930 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van zijn naaste familie, in het
A.Z. Vesalius te Tongeren op 29 september 2018 gesterkt
door het Heilig Sacrament der zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Lambertuskerk
te GROTE-SPOUWEN op DONDERDAG 4 oktober 2018
om 10.30 uur, gevolgd door de crematie, waarna plaatsing
van de urne in de familiegrafkelder te Grote-Spouwen.

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

Gebedswake in de kerk, woensdagavond om 19.00 uur.

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

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Maria Mercken                                                     zijn echtgenote

Victor Driesen
Mathieu en Marlies Driesen - Thijs
 Vincent en Indra
 Toon en Rani
Eric en Christel Driesen - Mercken
 Niels en Elien Driesen - Bourgois              zijn petekind
 Sam en Lotte
Eddy en Annelies Driesen - Londers
 Stef
 Giel
Bennie en Nadia Driesen - Ramant
 Nona en Polleke

zijn kinderen en kleinkinderen 

Delen mee in hun verdriet: zijn broer, zus, schoonbroers, 
schoonzussen, neven en nichten van de families 
Driesen - Honinx  en  Mercken - Thijs.

Een warm woord van dank aan iedereen die Jef met
liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. familie Jef Driesen - Mercken
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be

Liever géén bloemen, maar graag geheel vrijblijvend
een gift aan de Stichting ‘Lienemientje’ ten voordele van
het Kinderkankerfonds vzw op BE91 9795 4186 8576
met vermelding van ‘Overlijden Dhr. Jef Driesen’.


