
Dit melden u, bedroefd maar dankbaar

de families Stassen en Coenegrachts  

Wij nodigen u uit op de uitvaartliturgie die zal doorgaan in de
Sint-Stefanuskerk te Millen op dinsdag 15 maart 2022 om 10.30 uur 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk om 10.00 uur  

Na de crematie wordt Theresia bijgezet bij haar man Julien op het 
kerkhof van Millen 

Een laatste groet brengen aan Theresia kan ook op
maandag 14 maart 2022 van 19.00 tot 19.30 uur in
uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31 te Hoeselt   

Rouwadres: Mevrouw Theresia Stassen p/a Uitvaartcentrum Hayen 
Bilzersteenweg 31 3730 Hoeselt
Online condoleren: www.uitvaartcentrumhayen.be                                      

Zachtjes is van ons weggegleden

mevrouw 

 Theresia Stassen
echtgenote van apotheker Julien Coenegrachts (  1990)

Geboren te Millen op 22 februari 1931
en overleden te Tongeren op 7 maart 2022

  Dank aan allen die Theresia met liefde
en goede zorgen omringd hebben

Dit melden u met droefheid:

de families STASSEN en COENEGRACHTS 

Dank aan allen die Theresia met liefde en goede zorgen
omringd hebben.

Een laatste groet brengen aan Theresia kan op
maandag 14 maart 2022 van 19.00 tot 19.30 uur
in het uitvaartcentrum Hayen, Bilzersteenweg 31 te Hoeselt.

Uw medeleven betuigen kan schriftelijk naar uitvaartcentrum
Hayen, Bilzersteenweg 31, 3730 Hoeselt met vermelding
Theresia Stassen of online www.uitvaartcentrumhayen.be 

Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven, 
men leert het nooit, men begrijpt het nooit...

Theresia Stassen    

echtgenote van wijlen Julien COENEGRACHTS

Geboren te Millen op 22 februari 1931 en overleden in
WZC De Kleine Kasteeltjes te Tongeren op 7 maart 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
die zal doorgaan in de parochiekerk Sint-Stefanus te Millen

op dinsdag 15 maart 2022 om 10.30 uur.

Na de crematie leggen we Theresia te ruste bij haar echtgenoot
Julien in de urnenkelder op het kerkhof aldaar. 

  
Samenkomst in vernoemde kerk vanaf 10.00 uur.

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


