
Dit melden u met droefheid:

Elise VISSERS 
 Koen en Nele NICOLAERS - GIELIS
  Rée, Matz en Jore
 Kris en Elsy  DEHAES - NICOLAERS 
  Romy en Ruben 
Rik en Marina VISSERS- LESALE 
 An VISSERS 
  Lena 
Anita VISSERS 
 Maarten en Goele DRIESEN - DAMS 
  Robbe en Ferre 
Fernand en Chris VANBRABANT - VISSERS 
 Daan en Veerle GERITS - HAESEN 
  Lander en Judith
 Marc en Jasmien DIDDEN - GERITS  
  Jens, Julie en Jana 
 Tom en Aneleen VANBRABANT - VANSCHOONBEEK 
 Robbie en Emma VANBRABANT - GUY
Pierre en Ria VISSERS - COX 
 Wim VISSERS 
Josine en Mieke VISSERS - MOERS 
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

de families SLEGERS - DAERDEN en VISSERS - GREGOOR

Dank aan haar huisartsen dr. Thys en dr. van den Broek;
personeel van het Wit-Gele Kruis,
directie, personeel en medebewoners van wzc Ter Hulst Hoeselt.

Voor Maria zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistie-
vieringen van de parochiefederatie Hoeselt in het derde
weekend van de maand april.

Als je moeder sterft
en je vader reeds lang geleden,
hoop dan dat je hun liefde erft
want “kind“ zijn is verleden.

Mevrouw Maria SLEGERS
echtgenote van wijlen de heer Arthur VISSERS

Geboren te Hoeselt op 30 mei 1927 en onverwacht maar niet 
onvoorbereid overleden in woonzorgcentrum Ter Hulst

te Hoeselt op 4 maart 2017, gesterkt door het gebed van de kerk.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal opgedragen worden in de Sint-Stefanuskerk, Dorpsstraat
te Hoeselt, op vrijdag 10 maart 2017 om 10.30 uur, gevolgd
door de crematie en bijzetting op het kerkhof van Hoeselt.

Samenkomst in vernoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Gebed voor de overledene eveneens in vernoemde kerk,
donderdag 9 maart 2017 om 19.00 uur.

Gelegenheid tot groeten in uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt,

  donderdag na de gebedswake in het bijzijn van de familie.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding

Maria SLEGERS of online www.uitvaartcentrumhayen.be
Bloemen noch kransen



Begr. Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78
drukw. Decapress, Hoeselt


