
Je moeder blijft je moeder
zo eigen en zo vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.
Lieve mama, rust zacht,
we weten dat papa op je wacht.

Agnes Lenaerts
echtgenote van Henri Deckers († 15/02/1997)

 
Gewezen leerkracht IKSO Hoeselt en Sint-Jozef Bilzen

Lid van NEOS Bilzen

Geboren te Hasselt op 18 november 1943 en zachtjes ingeslapen
in het bijzijn van haar naaste familie in Woonzorgcentrum
Kristallijn te Grote-Spouwen op 3 september 2022 gesterkt
door het Heilig Sacrament der Zieken.

Naar de wens van Agnes en haar familie zal het afscheid,
in de Sint-Lambertuskerk te Grote-Spouwen, gevolgd door de
bijzetting bij Henri in de familiegrafkelder op de begraafplaats 
aldaar, in intieme kring plaatsvinden.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om Agnes een laatste groet te 
brengen in aanwezigheid van haar familie bij Uitvaartcentrum 
Merken, Riemsterweg 427 B, 3740 Grote-Spouwen,
vrijdagavond 9 september 2022 tussen 19.00 en 20.00 uur.

Dankbaar om haar leven, bedroefd om haar heengaan:

Ruben en Ilse Kenis - Deckers
 Daan
 Arne

haar dochter, schoonzoon
en kleinkinderen

Antoon (†) en Christina (†) Lenaerts - Appeltans
Hubert (†) en Henriette (†) Lenaerts - Huybrechts
Joseph en Gerda (†) Lenaerts - Peters
Georges en Lutgarde Jacobs - Lenaerts
Marjan Deckers
Emile en Valentine (†) Deckers - Bruninx
Guy (†) en Nadette (†) Heyvaert - Deckers
Marc Deckers
     en al hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

haar ouders, broer, zus, schoonbroers,
schoonzussen, neven en nichten

De families Lenaerts - Appeltans en Deckers - Pierre.

Een warm woord van dank aan haar huisarts Michiel Gerits, 
directie, verzorgend personeel en medebewoners van
W.Z.C. Kristallijn Grote-Spouwen en aan allen die Agnes
met liefdevolle vriendschap omringd hebben, met in het 
bijzonder Joseph, Gerda (†), Georges en Lutgarde.

Medeleven: Uitvaartcentrum Merken
                     T.a.v. Familie Deckers - Lenaerts Agnes
Online condoleren via www.uitvaartcentrummerken.be
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