
Sophie Muermans
Echtgenote van Clement Driesen

Gewezen leerkracht Campus Alicebourg Lanaken,
lid van Ferm en Samana Grote-Spouwen.

Geboren te Hees op 21 september 1937 en zachtjes ingeslapen
in het bijzijn van haar naaste familie in WZC Kristallijn te
Grote-Spouwen op 12 juni 2022 gesterkt door het Heilig
Sacrament der Zieken.

De uitvaartplechtigheid waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal doorgaan in de Sint-Lambertuskerk te Grote-Spouwen
op zaterdag 18 juni 2022 om 10.30 uur, gevolgd door de
bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren in voornoemde
kerk vanaf 10.00 uur.

U kunt Sophie een laatste groet brengen in aanwezigheid van haar 
familie bij Uitvaartcentrum Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 
Grote-Spouwen, vrijdagavond 17 juni 2022 van 19.00 tot 20.00 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Clement Driesen                                                             haar echtgenoot

Raf en Josine Driesen - Jackers
 Lore en Antoon
 Jens en Hellen                                                    haar metekind
 
Geert Driesen († 23/05/2022)

haar kinderen en kleinkinderen

  
Delen mee in hun verdriet: haar broers, zus,
schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Muermans - Geurts en Driesen - Honinx.

Een warm woord van dank aan haar huisarts Guido Neven,
verplegend en verzorgend personeel en medebewoners WZC 
Kristallijn Grote-Spouwen - Afdeling Toscane en aan allen die 
Sophie met liefdevolle zorgen en vriendschap omringd hebben.

Liever geen bloemen of kransen, maar graag een vrijblijvende gift 
voor ‘Kom op tegen Kanker’ op rekeningnummer
BE03 4886 6666 6684 met vermelding ‘Sophie Muermans’.

Rouwbeklag: Uitvaartcentrum Merken
                        T.a.v. Familie Driesen - Muermans Sophie
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrummerken.be

Uitvaartcentrum Merken * Grote-Spouwen * 0478 211 973 Drukkerij Turboprint * Grote-Spouwen * 012/21 66 30

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet, maar ze niet meer herkent.

Als je toch blijft strijden om bij ons te leven,
dan hopen wij dat je nu de rust is gegeven.


