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

Marie Rose ‘Roos’
Vanvinckenroye
echtgenote van Jean Thijs
Landbouwster
Lid van meerdere godvruchtige genootschappen

Geboren te Nerem op 20 mei 1949 en thuis te Rijkhoven
zachtjes ingeslapen in het bijzijn van haar naaste familie
op 20 september 2021 gesterkt door de Heilige Ziekenzalving.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Aldegondiskerk
te Kleine-Spouwen op zaterdag 25 september 2021
om 10.30 uur, gevolgd door de crematie, waarna plaatsing
van de urne in het urnegraf op de begraafplaats te Rijkhoven.
Er is gelegenheid om Roos een laatste groet te brengen
in aanwezigheid van haar familie bij Uitvaartcentrum Merken
op vrijdagavond 24 september 2021 tussen 19.00 en 20.00 uur.
Uitvaartcentrum Merken - Grote-Spouwen - 0478/211 973

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:
haar echtgenoot

Jean Thijs

Bart en Ann Thijs - Vandereycken
Lara Thijs
Thibeau Thijs
Kristof en Annemie Meers - Thijs
Marie Meers
Nirmal en Joty Thijs - Kaur
Sanny Thijs en Fathiya
Icha Thijs en Lindert
Romaan Thijs
Sarlien Thijs
haar kinderen en kleinkinderen
Chretien (†) en Evelien Vanvinckenroye - Slegers
Flory en Nadine Vanvinckenroye - Vanvinckenroye
Henri en Agnes Meyers - Thijs
Jean-Pierre en Lisianne (†) Baerten - Thijs
en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen
haar broer, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten
De families Vanvinckenroye - Lecoque en Thijs - Löffler.
Een warm woord van dank aan haar huisarts Guy Vanhees,
haar thuisverpleging Ann Vandereycken en Yves Van Den
Broeck en aan iedereen die Roos met veel zorg en liefde
omringd hebben.
Medeleven: p/a. Uitvaartcentrum Merken
T.a.v. Familie Thijs - Vanvinckenroye Marie Rose
Riemsterweg 427 B - 3740 Grote-Spouwen
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be
Drukkerij Turboprint - Grote-Spouwen - 012/216.630

