
Mathieu Hennus
weduwnaar van Isabella Meesters († 13/01/2019)

Lid van het Heilig Paterke Valentinus van Hasselt
en van Samana Mopertingen

Geboren te Hees op 26 februari 1924 en zachtjes ingeslapen
in het bijzijn van zijn naaste familie in het Jessa Ziekenhuis 
Campus Salvator te Hasselt op 10 september 2020 gesterkt 
door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd zal plaatsvinden in de Sint-Catharinakerk te
Mopertingen op zaterdag 19 september 2020 om 10.30 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Er is gelegenheid om Mathieu een laatste groet te brengen in
aanwezigheid van zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken
op vrijdagavond 18 september 2020 tussen 19.00 en 20.00 u.

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

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Jo en Marie-Josée Blokken - Hennus
 Filip Blokken en Antonette Castillo
 Sofie Blokken en Pieter Flach

zijn kinderen en kleinkinderen

E.H. Leo (†) Hennus
Pierre en Paula (†) Hennus - Loyens
E.Z. Christina (†) Meesters
Jan (†) en Catharina (†) Meesters - Meesters
Maria (†) Meesters
Arnold (†) en Josefina Meesters - Appermont
Max en Liza Meesters - Jans
Pierre en Idalie (†) Jans - Meesters
Ferdinand (†) en José Stevens - Meesters
Jan en Philomena Meesters - Schrijvers
       en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

zijn broer, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten

De families Hennus - Cleuren en Meesters - Brepoels.

Een warm woord van dank aan:
dokters Vera Jans en Marleen Vaes
zijn thuisverpleegsters Marie-Josée, Marleen,
Mimi, Sabine en Vanessa
Dokters en verplegend personeel Jessa Ziekenhuis Hasselt
Iedereen die Mathieu een warm hart toedroeg.

Rouwadres: Uitvaartcentrum Merken
                      t.a.v. familie Hennus - Meesters
                      Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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†
Achter je ligt een lang, gelukkig en 
gezond leven van werken en plicht
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht
sterk was jij je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
sterk wil je nu dat wij zullen zijn
maar afscheid nemen doet ons zo’n pijn
we zeggen geen vaarwel, maar tot ziens.


