
Haar strijd is over en ook haar pijn,
eenieder denkt: zo zal het beter zijn.
Maar het is voorbij en dat doet zeer,
want wij beseffen heel goed,
wij zien haar niet meer...

Maria VANDEBEEK
echtgenote van Louis THIJS 

Voorzitster Samana Rosmeer.

Geboren te Rosmeer op 6 oktober 1951 en aldaar bij haar
thuis zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar echtgenoot
en haar dochter op 16 februari 2019.

De afscheidsplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk te
Rosmeer op donderdag 21 februari 2019 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie, waarna de urne binnen de
geborgenheid van haar gezin zal bewaard worden.

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

U kunt Maria een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar 
naaste familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 
3740 Grote-Spouwen, woensdagavond van 19.00 tot 20.30 u.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Louis Thijs                                                             haar echtgenoot

Luc en Petra Petry - Thijs
Lars (†) Thijs                                                            haar kinderen

Febe
Zenne                                                                haar kleinkinderen

Katrien                                                                     haar metekind

Mathieu en Els Vandebeek - Wijnands
Gerard en Anna Vandebeek - Maes
Mathieu en Trinette (†) Thijs - Smets
Jean en Augusta Thijs - Vandeweyer
Antoinette Thijs
François Thijs en Kristien Stiers
 en al hun kinderen en kleinkinderen

haar broers, schoonzussen,
schoonbroers, neven en nichten

De families Vandebeek - Meers en Thijs - Hanssen.

Een warm woord van dank aan haar trouwe bezoekers,
Dokters Vandebeek en Gerits, haar huisartsen,
Dokter Luyten en het oncologisch team Jessa Ziekenhuis.

Medeleven:
p/a. Uitvaart. Merken: t.a.v. Familie Thijs - Vandebeek Maria
of online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Liever geen bloemen, maar graag geheel vrijblijvend een 
storting voor de Stichting tegen Kanker op rekeningnummer 
BE45 0000 0000 8989 met vermelding van ‘Vandebeek Maria’.
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