
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht
Hoe moeilijk was het vechten
toch steeds vol hoop en kracht
Maar ondanks je verlies
van de strijd om het leven
Heb je ons een heel stuk geluk
en ontzettend veel liefde gegeven.

Erika Thijs
echtgenote van John Vos

Lid van Ferm Rosmeer
Verzorgende Envida Maastricht

Kinderverzorgster Basisschool De Bammerd Grote-Spouwen
en Beukenbroekje Rosmeer

Geboren te Riemst op 9 oktober 1969 en zachtjes ingeslapen in het 
bijzijn van haar naaste familie in het A.Z. Vesalius te Tongeren 
op 4 november 2020 gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

Omwille van de Covid-19-maatregelen zal het afscheid van Erika
in intieme kring plaatsvinden in de Sint-Pieterskerk te Rosmeer
gevolgd door de crematie, waarna plaatsing van de urne in het 
urnegraf op de begraafplaats te Rosmeer.

Door de extra genomen maatregelen van de overheid is een
publiek moment van afscheid helaas niet meer mogelijk.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

John Vos                                                                          haar echtgenoot

Laura Vos
Yannick Vos
Larissa Vos                                                                         haar kinderen

Mathieu en Trinette (†) Thijs - Smets                                 haar vader
Jean-Pierre (†) en Nelly Vos - Meers                    haar schoonmoeder

Julien en Marleen Reynders - Thijs
Danny en Christel Reynaerts - Thijs
Marc en Renilde Dejong - Thijs
Peter en Christine Thijs - Schins
Franky en Ilse Thijs - Croughs
Marleen Vos
Gert en Annemie Vos - Parthoens
          en al hun kinderen en kleinkinderen

haar broers, zussen, schoonbroers
schoonzussen, neven en nichten

Een warm woord van dank aan:
Dokter Anne Vrijens, haar huisarts
Dokters Klaartje Lowette en Marc Muls, haar behandelende artsen
Verplegend personeel van het A.Z. Vesalius Tongeren
Iedereen die Erika met liefdevolle zorgen omringd heeft.

Medeleven:
Uitvaartcentrum Merken - t.a.v. Familie Vos - Thijs Erika
p/a. Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen / Bilzen
of online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be
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