
“Ma“ was haar naam.
 Moeders gaan, maar sterven niet,
 zij leven naar zij geven,
 zolang men moeders kinderen ziet,
 zolang zal moeder leven.
 Kinderen, al wat moeder was,
 zij heeft het U gegeven,
 laat elk iets wat van moeder was,
 hernieuwd in zich herleven.

Anna VANWEERT
Weduwe van Jef BRUGGEN († 2017)

Mede Oprichtster Schoenen Bruggen.
Lid van KVLV, Okra en Samana Vlijtingen.

Anna werd geboren te Boneffe op 6 februari 1927 en is 
zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie
in WZC Eyckendael te Riemst op 30 december 2019
gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Albanuskerk
te VLIJTINGEN op ZATERDAG 4 januari 2020 om
10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in
voornoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Gebedswake in de kerk, vrijdag 3 januari 2020 om 18.45 uur.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Guido en Trinette Bruggen - Thijsen
 Koen en Patricia Bruggen - Poisquet
  Olivia
  Flore
  Allisson
 Ronald en Jona Parthoens - Bruggen
  Siebe
  Febe
 Tim Bruggen

Willy (†) Bruggen

Jeannine Bruggen en Ludo Bastiaenssen
 An Mingels
 Pieter en Gaëlle Mingels - Coppin

Wilfried en Diane Bruggen - Vrancken
 Joshe Bruggen
 Miek Bruggen

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: haar zus, schoonbroers, 
schoonzussen, neven en nichten van de families 
Vanweert - Simons en Bruggen - Kellens.

Een warm woord van dank aan:
Personeel en medebewoners W.Z.C. Eyckendael Riemst.
Iedereen die Anna met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. Fam. Bruggen - Vanweert Anna
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be
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