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Wij melden u het overlijden van

Paula Menten
echtgenote van wijlen de heer Jean DELLO 

Geboren te Munsterbilzen op 17 oktober 1933 en 
overleden in het Z.O.L. campus Sint-Jan te Genk
op 23 januari 2019, gesterkt door het gebed van de kerk. 

 
De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
zal opgedragen worden in de parochiekerk O.-L.-Vrouw Ten
Hemelopneming te Munsterbilzen op woensdag 30 januari 2019 
om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de grafkelder.

Samenkomst in de kapel achter vernoemde kerk vanaf 10.00 uur.

De gebedswake zal eveneens doorgaan in vernoemde kerk
op dinsdag 29 januari om 19.00 uur.
Aansluitend kan er een laatste groet gebracht worden
aan Paula in het uitvaartcentrum Hayen te Hoeselt,
in aanwezigheid van de familie.

Afscheid nemen is het
moeilijkste in het leven, 

men leert het nooit,
men begrijpt het nooit… 

Dit melden u met droefheid:

haar zoon en schoondochter 
 Joan en Anne DELLO - CAROLUS   

haar kleinkinderen                     
 Nikki Ann en Dempsey
 Steven
 Sean 
 Justine 
 Michelle                                      

haar broers, zussen, schoonbroers en -zussen, neven en nichten
 Armand  en Philomena  DELLO - MENTEN
 Hubert  en Emma KLINKERS - MENTEN
 Herman  en Gerda MENTEN - SLEGERS
 Eugene  en Melanie MENTEN - NOHA
 Frans en Josefa  BLAZEJCZAK - MENTEN
 Willy  en Leonie  SCHREURS - DELLO
 Frans  en Christiane  DELLO - BECKERS
 Louis  en Jaqueline DELLO - GILMONT
  en hun kinderen en kleinkinderen

haar petekinderen
 Carine, Marleen, Bert en Jan

de families MENTEN - HUYGEN en DELLO - MARIS 

Met dank aan haar huisarts Y. Roosen 
en Lut Lormans 

Voor Paula zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistie- 
vieringen van parochiefederatie Bilzen-centrum in het weekend 
van 23 en 24 februari 2019.

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


