
De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd.
Een leven lang zorgzaam geweest,
gegeven en geloofd.
Een hand die zwaaide als we gingen
en nog vele mooie dingen.
Dat zijn herinneringen, nu zij
voor altijd van ons afscheid nam.

Marie-Jeanne VLIEGEN
weduwe van
Stephanus (Fanke) JANS († 2005)

Lid van Okra en meerdere godvruchtige genootschappen.
 
Geboren te Genoelselderen op 18 november 1925 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren op 
17 januari 2019, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken. 

De uitvaartplechtigheid waartoe U vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de SINT-JANSKERK
te HERDEREN op DONDERDAG 24 januari 2019 
om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de
familiegrafkelder.

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

Gebedswake in de kerk, woensdagavond om 19.00 uur.

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

Dit melden u bedroefd:

Gerard (†) en Andrea (†) VLIEGEN - COENEGRACHTS,
 kinderen en kleinkinderen,
Alphonse (†) en Elisabeth (†) VLIEGEN - CIELEN, 
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Victor (†) en Marie-Louise (†) VLIEGEN - FRANQUET,
 kinderen en kleinkinderen,
Jean (†) en Emilda (†) VLIEGEN - MATHIJS, 
 kinderen en kleinkinderen,
Pierre en Mariette JANS - VLIEGEN, 
 kinderen en kleinkinderen,

Ida (†) JANS, kinderen, klein- en achterkleinkind,
Louis (†) en Emma (†) JANS - BOELEN, kinderen en kleinkind,
Paul (†) en Liza (†) DILIEVER - JANS,
Jozef (†) JANS,

haar zus, schoonbroer, neven en nichten.

De families VLIEGEN - SCHEPERS en JANS - DUCHATEAU.

Met speciale dank aan haar huisarts Sven Simons, verplegend 
personeel en medebewoners van WZC Eyckendael te Riemst.

Rouwbeklag: Familie Jans - Vliegen Marie-Jeanne
          p/a. Uitvaartcentrum Merken
          Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen

Uitvaartcentrum Merken - Grote-Spouwen - 012/45 10 54 Drukk. Turboprint ▪ Grote-Spouwen ▪ 012/21 66 30

La bougie semblait presque eternelle,
mais s’est doucement éteinte.
Une longue vie attentionnée

envers sa famille.
Toujours contente

de nous voir arriver,
maintenant qu’elle

nous a quitté, nous garderons
d’elle les meilleurs souvenirs.


