
Bedankt voor wie je was,
wat je voor ons deed.
Altijd recht uit je hart,
steeds met een lieve lach.
We gaan je hier missen.

Elza Meers
weduwe van Laurens Meers (†1992)

Lid van meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Rosmeer op 2 oktober 1924 en aldaar bij haar thuis
zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie
op 26 oktober 2018 gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk te
Rosmeer op zaterdag 3 november 2018 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
in voornoemde kerk vanaf 09.45 uur.

Gebedswake in de kerk, vrijdag 2 november om 19.00 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Alberic Meers
Laurent en Rita Meers - Cox
 Elke en Sharon
Armand Meers

haar kinderen en kleinkinderen 

Nicolas (†) en Bertha (†) Stevens - Meers
Mathieu (†) en Ida (†) Meers - Franssen
Mathieu (†) en Anna (†) Reynders - Meers
Guillaume (†) en Elly Meers - Vanherf
Gerard en Lia (†) Meers - Gerits
Leo (†) en Ida (†) Pauly - Meers
Herman (†) en Maria (†) Meers - Stevens
 en al hun kinderen, klein-en achterkleinkinderen

haar broer, schoonzus, neven en nichten

De families Meers - Franssen en Meers - Daenen.

Een warm woord van dank aan:
Dokter Dirk Nagels, haar huisarts.
Landelijke Thuiszorg met in het bijzonder Cindy.
Lutgarde en Romina, haar thuisverpleging.
Sarah, haar kinesiste.
Iedereen die Elza met liefdevolle zorgen heeft omringd.

Medeleven:
p/a. Uitvaartvaartcentrum Merken: t.a.v. Familie Meers Elza
of online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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