Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
melden wij u het overlijden van

mevrouw Lucie THIJSEN

echtgenote van wijlen de heer Guillaume JANS
Lid van verschillende godvruchtige genootschappen en verenigingen.
Geboren te Werm op 16 november 1925 en daar zachtjes thuis
overleden, omringd door haar geliefden op 11 februari 2017,
voorzien van de sacramenten der zieken.
De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in de grafkelder,
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen
worden in de parochiekerk Sint-Domitianus te Werm
op donderdag 16 februari 2017 om 10.30 uur.
Samenkomst en rouwadres:
Bovenstraat 38 A, 3730 Werm vanaf 9.45 uur.
Gebed voor de overledene in vernoemde kerk,
woensdag 15 februari 2017 om 19.00 uur.
Begroeting in het uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt,
woensdag na de gebedswake in het bijzijn van de familie.

Dit melden u met droefheid:
Ludo en Marie-Helene JANS - GYSEN
Ine en Fillip
Stephanie en Koen
Elie en Trinette VINCENT - JANS
Wouter en Kelly
		
Bo en Febe
Stijn en Iris
		
Seth en Finn
Jeroen
Ghislain en Annemie JANS - WOUTERS
Martijn en Larissa
Leen
Dries
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Gustaaf en Elise THIJSEN - VERJANS
Louis en Louise KELLENEERS - THIJSEN
Armand en Gerardine HANSEN - THIJSEN
Lambert en Lutgarde THIJSEN - LACQUAYE
Dolf en Net THIJSEN - CUYPERS
Joseph en Maria THIJSEN - TIMMERMANS
Jef en Maria VANDEBOSCH - THIJSEN
Willy , Irène en Nelly THIJSEN - KERKHOFS - HEYMANS
Albert en Alice THIJSEN - KELLENS
Cornelius en Fina JANS - REQUILE
en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
haar zus, schoonzussen, neven en nichten
de families THIJSEN - SNELLINGS en JANS - VERJANS
Dank aan haar huisarts dr. Moermans en Rina Kelleneers,
thuisverpleging Rudi, Chantal en Niels en familiehulp.
Voor Lucie zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistievieringen van de parochiefederatie Hoeselt in het derde weekend
van de maand maart.
Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding mevrouw
Lucie Thijsen of online www.uitvaartcentrumhayen.be
Begr. Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78

drukw. Decapress, Hoeselt

