
Vaarwel moedertje, vaarwel moeke. 

Dankjewel, 
Voor alles wat je voor ons gedaan hebt.  
Voor alles wat je van ons gemaakt hebt.  
We zullen je nooit vergeten.  

 

Mevrouw Mariette BILLEN 
Echtgenote van Dolf Noben (†2003) 

Geboren te Hoeselt op 13 november 1935 en onverwachts 
overleden te Tongeren op 9 november 2017, gesterkt door 
het gebed van de kerk. 

 

De uitvaartplechtigheid waarvoor u vriendelijk wordt 
uitgenodigd, zal opgedragen worden in de Sint-Stefanuskerk, 
Dorpsstraat te Hoeselt op donderdag 16 november 2017 om 
10.30 uur. Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur.  

Gelegenheid tot groeten in uitvaartcentrum Hayen, 
Bilzersteenweg 31, te Hoeselt, woensdag 15 november van 
19.00 uur tot 20.00 uur  in het bijzijn van de familie. 

Dit melden u: 

Jean-Paul en Ingrid Noben-Boulogne 
Sanne en Kristof 
Silke  

Ronny en Hilde Noben-Renwa 
Jens 
Eline 

Dominique en Dominique Thijs-Noben 
Annebel en Wesley  
Isabeau 
Esmee 

Noël en Karen Noben-Engelen 
Sebastiaan en Noortje 
Amber 
Tibe   

haar kinderen en kleinkinderen 
De families Noben en Billen. 

Met dank aan
Allen die haar met liefde omringd hebben ♡ 
Thuisverpleging team, Dominique en collega’s  
 
Rouwbeklag: Uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 
Hoeselt. 
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Mariette
“Eens komt een dag 

Dat je je moeder moet laten gaan 
Mijn verstand zegt dat het goed is

Maar in mijn ogen blinkt een traan“


