
Dit melden u met diepe droefheid:
Thérèse MOERS
 Inge en Martine WILLEMS - VANDEN BOER 
 Tim en Sigrid  WILLEMS - RECK
  Jinthe en Nina 
 Hanne WILLEMS en Raf WIJNEN
  Amélie en Liene 
Marc en Monique HELLEMANS - MOERS 
 Sven en Joke CORSTJENS - HELLEMANS 
  Jasper en Wout 
 Carl en Leentje BAETEN - HELLEMANS
  Lauke en Kobe 

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in hun verdriet:
neven en nichten van de familie MOERS - DUMOULIN
schoonbroers Henri en Lucien, schoonzus Anita, neven en nichten 
van de familie BOSCH - BIELEN

Dank aan zijn huisarts Rudi Thys; 
directie, personeel en medebewoners van WZC Ter Hulst 2.
    
Voor Jef zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistie-
vieringen van de parochiefederatie Hoeselt in het weekend
van 28 en 29 april 2018.

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

De heer Jef MOERS
echtgenoot van wijlen mevrouw Jeanne BOSCH ( 2017)

Oudstrijder, Krijgsgevangene, Werkweigeraar en Weggevoerde ‘40-’45
Lid van de Nationale Strijdersbond (NSB) Hoeselt

Lid van het Nationaal Verbond van Weggevoerden
en Werkweigeraars (NVWW)

Lid van Samana en van het Heilig Paterke van Hasselt
Houder van meerdere militaire en burgerlijke eretekens

Geboren te Hoeselt op 4 november 1919 en omringd door zijn 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zachtjes overleden 

in het WZC Ter Hulst 2 te Hoeselt op 22 maart 2018,
voorzien van het sacrament der zieken.

                                                                                    
De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in de grafkelder

waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal opgedragen
worden in de parochiekerk Sint-Stefanus te Hoeselt

op donderdag 29 maart 2018 om 10.30 uur.

Samenkomst in vernoemde kerk vanaf 9.45 uur.

Gebedswake eveneens in vernoemde kerk,
woensdag 28 maart 2018 om 19.00 uur.

Daarna kan een laatste groet gebracht worden aan Jef
in uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt in het bijzijn van de familie.

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

Wanneer je verdrietig bent, 
blik dan in je hart en
je zal zien dat je weent
om wat je vreugde schonk. 


