
Je hart was ruim en goed
Je bewaarde steeds de moed
En lachte naar het leven
Je hebt echt alles gegeven

Mariette LENAERTS
echtgenote van wijlen

Henri 'Harie' VERJANS († 01/06/2008)

Lid van het H. Paterke Valentinus van Hasselt

Geboren te Hasselt op 20 februari 1936 en zachtjes
ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie in
W.Z.C. Eyckendael te Riemst op Pinksteren, 23 mei 2021 
gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Het liefst hadden wij samen met u afscheid genomen van
Mariette, maar omwille van deze uitzonderlijke tijden zal
op donderdag 27 mei 2021 de crematie en het afscheid
in de Aula van Uitvaartcentrum Merken, gevolgd door de
bijzetting bij Harie in het urnengraf op de begraafplaats
te Riemst, in intieme familiekring plaatsvinden.

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

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan: 

Evertine VERJANS en Etienne (†) MOMBEEK
 Jurgen en Veronique
 Wendy en Wim
           Jens, Lena, Emily

Mathieu en Jella VERJANS - LATHOUWERS
 Philippe en Vivian

Hubert (†) en Coriënne CLEUREN - VERJANS en Mathieu EYCKEN
 Stefanie en Geert
           Axelle, Arwen
 Cindy en Pieter-Jan
 Christophe
 Yannick en Ruben

Bart en Jocelyne HOLTAPPELS - VERJANS
 Michael en Sylvie

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet: haar zussen, schoonbroer,
schoonzussen, neven en nichten van de families
Lenaerts - Jacobs en Verjans - Vanweert.

Een warm woord van dank aan haar huisdokter, alsook kleindochter 
Stefanie Cleuren, verplegend en verzorgend personeel en 
medebewoners van W.Z.C. Eyckendael te Riemst en aan
iedereen die Mariette met veel zorg en liefde omringd hebben.

Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
                    t.a.v. Familie Verjans - Lenaerts Mariette
                    Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen / Bilzen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
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