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

Gerda MAURISSEN
echtgenote van wijlen Albert MARTENS 
Geboren te Bilzen op 15 augustus 1927 en overleden in
het Jessa ziekenhuis te Hasselt op 6 december 2019, 
voorzien van de sacramenten der zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om
samen met ons afscheid te nemen 

donderdag 12 december 2019 van 19.00 en 20.00 uur 
tijdens de begroeting in het uitvaartcentrum Hayen,
in aanwezigheid van de familie. 

vrijdag 13 december 2019 om 10.30 uur 
tijdens de afscheidsviering die zal doorgaan in de dekenale kerk 
Sint-Mauritius te Bilzen. 
Na de crematie leggen we Gerda te rusten samen met haar
echtgenoot in het columbarium op het kerkhof van Bilzen.

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

Dit melden u met droefheid:

Martin en Renilde MARTENS - JACOBS 
 Ronny en Heidi SAELENS - MARTENS 
  Katja, Jonas
 Marc en Wendy  SAVENBERG - MARTENS 
  Natascha, Seppe
  Jody, Joey
Chretien  en Annie MARTENS - MERTENS 
 Tamara MARTENS
  Sander, Mathias, Simon, Alexia 
 Tim en Joni MARTENS - TERRYN 
  Jelle, Oliver, Lewis 
Dirk en Fina ANDRIES - MARTENS 
 Anke THEUNISSEN en Helene DEVROEY 
  Elias, Nel,  
 Maarten en Femke VAN LIER - THEUNISSEN 
  Lior 
Valentin MARTENS en Isabella HALMANS
 Nick en Patricia RUTTEN - HALMANS
  Ties,  
 haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten 

de families MAURISSEN - THEUNISSEN,
    kinderen, klein- en achterkleinkinderen
de families MARTENS - NIJS,
    kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Dank aan haar huisarts Sauwens Peter
en het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis 

Voor Gerda zal er ook gebeden worden tijdens de eucharistieviering 
van de parochiefederatie Bilzen-centrum tijdens het weekend van
28 en 29 december 2019.

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



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


