
          Behulpzaam
          Eerlijk
          Goedlachs
          Onbaatzuchtig
          Sterk
          Eenvoudig
          Familieman
          Hart van goud
          Tevreden
          Herman

Herman Meers
echtgenoot van Madeleine Gerits

Gewezen lid parochieteam Mopertingen
Gewezen jeugdtrainer Gold Star Mopertingen

en Stormvogels Rosmeer
 
Geboren te Rosmeer op 22 juni 1950 en zachtjes ingeslapen in het
bijzijn van zijn naaste familie in WZC Ludinaca te Lanaken op
12 november 2021 gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal 
plaatsvinden in de Sint-Catharinakerk te Mopertingen op donderdag
18 november 2021 om 10.30 uur, gevolgd door de crematie, waarna 
plaatsing van de urne in het urnenveld op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk 
vanaf 10.00 uur.

Gebedswake in de kerk op woensdag 17 november 2021 om 19.00 uur.

Er is gelegenheid om Herman een laatste groet te brengen in
aanwezigheid van zijn familie bij Uitvaartcentrum Merken
op woensdagavond na de gebedswake tot 20.30 uur.

Dankbaar om zijn leven, bedroefd om zijn heengaan:

Madeleine Gerits                                                    zijn echtgenote

John en Marijke Meers - Stevens
 Laura

Jim en Sarah Meers - Jeurissen
 Anna
 Lies                                  zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
zijn broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.
De families Meers - Meers en Gerits - Goossens.

Een warm woord van dank aan het verplegend personeel
van WZC Ludinaca, afdeling Langs De Vaart voor de
goede en liefdevolle zorgen.
Jullie gaven Herman en zijn geliefd gezin een tweede thuis.
Dank ook aan iedereen die Herman en ons met woord en 
daad gesteund hebben.

Volgens de wens van Herman, liever géén bloemen aub, maar 
graag geheel vrijblijvend een gift aan de Alzheimerliga vzw 
op BE87 3101 0355 8094 met vermelding van Herman Meers.

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