
†
Een mengeling van pijn en tranen
slechts af en toe een sprankje hoop.

Gedreven door een sterke wilskracht
hoewel het onheil nader sloop.

Je gedachtenis zal immer blijven
te vroeg ben je van ons heengegaan.

We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan.

Lisette Stevens
echtgenote van Leon Staeren

Geboren te Waltwilder op 13 april 1944 en zachtjes ingeslapen in 
het bijzijn van haar naaste familie in het Jessa Ziekenhuis Hasselt 
op 29 juli 2021 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

Volgens de wens van Lisette en haar familie zal de crematie en
de afscheidsplechtigheid in de Aula van Uitvaartcentrum Merken, 
gevolgd door de plaatsing van de urne in het Columbarium op de 
begraafplaats te Waltwilder, in intieme familiekring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de gebedswake die
zal doorgaan in de Sint-Remigiuskerk te Waltwilder op
woensdag 4 augustus 2021 om 19.00 uur.

U kunt Lisette een laatste groet brengen in aanwezigheid
van haar familie bij Uitvaartcentrum Merken
op woensdagavond na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Leon Staeren                                                               haar echtgenoot

John en Elsje Staeren - Gregoor
 Alexander

haar zoon, schoondochter
en kleinzoon

Delen mee in hun verdriet:
François en Isabelle (†) Staeren - Rubens
 Ronny en Carine Lieben - Staeren
           Jari
 Nadine Staeren

haar schoonbroer, neven en nichten

De families Stevens - Schoenmaekers en Staeren - Hensen.

Een warm woord van dank aan:
dokter Ingrid Dils, haar huisarts
Josiane en Angèle, haar thuisverpleging
dokters en verplegend personeel - Jessa Ziekenhuis Hasselt
Marie-Louise, haar beste vriendin
iedereen die Lisette met veel zorg en liefde omringd hebben.

Volgens de wens van Lisette liever géén bloemen aub, maar 
graag geheel vrijblijvend een gift voor ‘Kom op tegen Kanker’
op rekening IBAN BE03 4886 6666 6684 - BIC KREDBEBB
met vermelding van Lisette Stevens.

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