
Nu is er nog de pijn om het gemis,
straks de stille dankbaarheid
om wat zij voor ons blijft,
iemand om nooit te vergeten.

Cornelia ‘Nele’ Vanhees
weduwe van Gustave ‘Gust’ Meers († 2013)

Gewezen lid Zangkoor Sint-Amandus Kleine-Spouwen,
lid van het Heilig Paterke Valentinus van Hasselt
en van meerdere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Kleine-Spouwen op 25 februari 1927 en zachtjes
ingeslapen in Woonzorgcentrum ‘Kristallijn’ te Grote-Spouwen
op 10 april 2021 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Het liefst hadden wij samen met u afscheid genomen van Nele, 
maar omwille van deze uitzonderlijke tijden zal het afscheid
op vrijdag 16 april 2021, in de Sint-Aldegondiskerk te 
Kleine-Spouwen gevolgd door de bijzetting bij Gust
in de familiegrafkelder, in intieme kring plaatsvinden.

Omwille van de Covid-19 maatregelen is er helaas
geen publiek begroetingsmoment mogelijk.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan :

Maurice en Lizy Peters - Meers
          Bart en Roos Peters - Geurts
     Vince Peters

Fernand en Rita Castro - Meers
          Davy Castro

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinzoon

Leon en Trinette Vanhees - Vanhengel
Rene (†) en Maria Vanhees - Hamelers
Jean (†) en Maria (†) Meers - Steegen
Willem (†) en Margaretha (†) Stevens - Meers
Frans (†) en Maria (†) Driesen - Meers
Mathieu (†) en Cornelia (†) Moors - Meers
Lucien (†) en Isabelle Meers - Meers
          en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar broer, schoonzussen, neven en nichten

De families Vanhees - Crijns en Meers - Oosterbosch.

Een warm woord van dank aan:
Dokters Paul en Pieterjan Geusens, haar huisartsen
Verplegend personeel en medebewoners WZC Kristallijn
Iedereen die Nele met veel zorg en liefde omringd hebben.

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