
Nooit meer zal je door je tuin lopen,
waar iedere bloem en iedere plant,

getuigde van je zorgende hand.
Nu gaat de hemeltuin voor je open.

Elias ‘Jaske’ Jehaes
 echtgenoot van Bertha Jans

Lid van het Zangkoor Membruggen.

Geboren te Hoeselt op 9 februari 1935 en zachtjes ingeslapen
in het bijzijn van zijn naaste familie in het A.Z. Vesalius
te Tongeren op 9 september 2021 gesterkt door het Heilig
Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden in de Sint-Hubertuskerk
te Membruggen op woensdag 15 september 2021
om 10.30 uur, gevolgd door de crematie, waarna de urne
zal worden geplaatst in het urnegraf aldaar.

Er is gelegenheid om ‘Jaske’ een laatste groet te brengen
in aanwezigheid van zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken
op dinsdagavond 14 september tussen 19.00 en 20.00 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Bertha Jans                                                           zijn echtgenote

Jean-Marie (†) en Josine Jehaes - Stevaert en Paul
 Filip en Ilse Reyskens - Jehaes
  Lowie
  Kaate

Jaak en Albertine Jehaes - Max
 Maikel en Kim Duchateau - Jehaes
  Lio
  Louka
 Thomas en Lotte Mercken - Jehaes
  Maud

Francis (†) en Els Jehaes - Hellinx en Gunter
 Esther Jehaes en Renaat Vandecasteele

Erik en Lut Jehaes - Comhair
 Niels en Michelle Jehaes - Smeets
 Lien en Anne Jehaes - Gerits

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
zijn broer, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Jehaes - Thoelen en Jans - Thijs.

Een warm woord van dank aan zijn huisarts Sofie Simons,
verplegend personeel en medebewoners van het 
Woonzorgcentrum ‘3 Eiken’ te Lanaken en aan iedereen
die Elias met veel zorg en liefde omringd hebben.

Volgens de wens van de familie, liever géén bloemen aub,
maar graag geheel vrijblijvend een gift voor vzw Bethanië
(multifunctioneel centrum voor jongeren met problemen) 
op BE64 4541 0731 9152 (met vermelding van Elias Jehaes)

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