
              
             Wees rustig mijn ziel.
              Als het sterven voorbij is,
              word ik terug herenigd
              met allen die ik lie� eb.
              Voor eeuwig en altijd.

Elisabeth (Liske) MEESTERS
Echtgenote van wijlen Jaak WIJNANTS († 1982)

Lid van Samana, Heilig Paterke en meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Waltwilder op 31 december 1930 en thuis vredig
ingeslapen op 14 mei 2019 gesterkt door het Heilig Sacrament.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Catharinakerk
te Mopertingen op zaterdag 18 mei 2019 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegra� elder.

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

Gebedswake in de kerk, vrijdagavond 17 mei 2019 om 19.00 uur.

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

Tevens willen wij hen, die Liske graag nog een keertje gezien
hadden, deze mogelijkheid bieden op donderdagavond
16 mei 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur. (géén familie aanwezig).

Liske was een écht familiemens. Iedereen was haar zo dierbaar.
Ze hee�  dan ook voor altijd een plekje in het hart van:

Jos en Yvette Wijnants - Swennen
Marie-Josée (†) Wijnants
Guido Wijnants
Eddy (en Judith (†) Wijnants - Wils) en Annemie Frijns

haar kinderen en schoonkinderen

Antoine (†) en Christine Meesters - Castermans
Arnold (†) en Lea (†) Meesters - Buysmans
François en Catharina (†) Meesters - Janssen

Jo (†) en Roza (†) Wijnants - Beelen
Herman (†) en Maria (†) Wijnants - Warnants
Willem (†) en Gertrude (†) � ijs - Wijnants
Florent (†) en Eliza (†) Stulens - Wijnants
Camiel (†) en Gusta Wijnants - Husson

en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar broers, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families MEESTERS - WIJNEN en WIJNANTS - MEESTERS.

Met dank aan huisarts Dr. Neven, kinesist Emiel en thuisverpleegsters 
Josiane en Angèle alsook haar trouwe en toegewijde zorgverleners. 

Rouwadres: 
p.a. Uitvaart. Merken - t.a.v. familie Wijnants - Meesters
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

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

†


