
Dit melden u met droefheid:

haar kinderen  

 Philippe en Anita BROUX - HEX  

  Kevin en Sylvia VANDECAETSBEEK - BROUX

   Ferre  

  Steven en Kelly BROUX - INDENKLEEF  

 Paul      , Marc en Myriam CUENEN - MENTIOR - HEX 

  Martijn en Jessica CUENEN - JORISSEN  

haar broers, zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

 Gilbert      en Lucienne DIEU -  JEHAES  

 Jozef en Marie-Thérèse DIEU - WAGEMANS  

 Jean en Josette DIEU - NEVEN  

 Freddy, Josette       en Lisette HAMAL - DIEU - HUYGEN  

 Rina DIEU 

 Hendrik      HEX  

 Guilliaume      en Maria      HEX - RAMPEN   

 Jozef      en Marguerite       HEX - VANDORMAEL 

 Pierre      en Celestine      VANDEWEYER - HEX  

 Hugo      en Josée HEX - JANS  

     en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

de families DIEU - PARTOENS en HEX - VOETS  

Voor de goede zorgen danken wij haar huisartsen;
directie, personeel en medebewoners van rusthuis Ter Hulst 2;
dokters en verplegend personeel van afdeling “De Schelp”
van het A.Z. Vesalius Tongeren.          

Er zal voor Annie ook gebeden worden tijdens de
eucharistieviering van de parochiefederatie Hoeselt
in het laatste weekend van 28 en 29 oktober.

Schriftelijk condoleren p/a uitvaartcentrum Hayen,
Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt, met vermelding Annie Dieu
of online www.uitvaartcentrumhayen.be 

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft 
nemen wij afscheid van

Annie Dieu
Echtgenote van wijlen de heer Louis HEX (    2009) 

Geboren te Werm op 4 april 1940 en zachtjes overleden

in het A.Z.Vesalius te Tongeren op 14 oktober 2017,

gesterkt door het sacrament der zieken.

De uitvaartplechtigheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Stefanus te Hoeselt 

op donderdag 19 oktober 2017 om 10.30 uur,

gevolgd door de bijzetting in de grafkelder.

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 10.00 uur .

Gebedswake eveneens in voornoemde kerk,

woensdag 18 oktober 2017 om 19.00 uur. 

Begroeting in uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt,

woensdag na de gebedswake in het bijzijn van de familie .  
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Uitvaartcentrum Hayen, Hoeselt, tel. 089-41 10 78
drukw. Decapress, Hoeselt


