
Als een bloem zo is het leven
‘t begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort
dat is ‘t geheim van het leven...

Mia Geurts
echtgenote van Edgard Partoens

Gewezen lid van Koor ‘Den Blanckaert’ en ‘Het Wivinakoor‘

Geboren te Hees op 10 april 1936 en zachtjes ingeslapen, in het 
bijzijn van haar naaste familie, bij haar thuis te Mopertingen
op 24 juli 2020 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Omwille van de getroffen overheidsmaatregelen door het
Covid-19 virus, zal het afscheid in de Sint-Catharinakerk
te Mopertingen, gevolgd door de plaatsing in de
familiegrafkelder, in intieme familiekring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om Mia een laatste groet
te brengen in aanwezigheid van haar familie bij Uitvaartcentrum
Merken op woensdagavond 29 juli 2020 tussen 19.00 en 20.30 u.

Gelet op de Covid-19-maatregelen, dient de social distancing 
gerespecteerd te worden en mogen wij u verzoeken om een 
mondmasker te dragen bij het afscheid en de begroeting aub.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Edgard Partoens                                                          haar echtgenoot

Johan en Betsy Partoens - Lathouwers
 Alexander
 Thomas
 Victor

Didier en Christel Gulix - Partoens
 Simon en Marie
 Charlotte
 Pieter

Roald en Anja Nelissen - Partoens
 Emilia
 Martijn
 Félicia

Bert en Sarah Partoens - Van Haute
 Lucas
 Helena
 Karel

haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: haar broers, zussen,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Geurts - Geurts en Partoens - Broux.

Een warm woord van dank aan haar huisarts Ingrid Dils.

Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
       T.a.v. Familie Partoens - Geurts Mia
       Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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