
Uitvaartcentrum Vendrickx bvba, Wellen-Kortessem - Tel. 012/67.20.69    www.vendrickx.be

Annie Stulens
* 6 december 1937       † 8 september 2017



Je was al lang jezelf niet meer. Je geest kon het niet meer aan.
We hoopten,zittend rond je bed, dat je rustig heen zou gaan.

Toen kwam je laatste zucht. Je geest vond eindelijk rust.
We zijn even blijven kijken. We zijn even blijven staan.

We zijn blij dat je vrede hebt met de plek waar je heen bent gegaan.
Slaap zacht, ma, bomma.

Annie Stulens
echtgenote van 

Albert Schoels
Geboren te Romershoven op 6 december 1937 en in familiekring 
overleden in het A.Z. Vesalius te Tongeren  op 8 september 2017,

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

De plechtige uitvaartliturgie, gevolgd door de begrafenis, waarop 
wij u vriendelijk uitnodigen zal plaatshebben in de parochiekerk 

van Sint-Jan-de-Doper te Wellen op 
woensdag 13 september 2017 om 10.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 10 uur.

Begroeting in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 
te Wellen, iedere werkdag en zaterdag van 14 tot 19 uur. 

Dinsdag van 19 tot 20 uur in aanwezigheid van de familie.

Dit melden u:

Albert Schoels - Stulens,         haar echtgenoot;

Guy en Josette Manshoven - Schoels,
 David en Hanne Manshoven - Geenen,
  Julie en Amelie,
Marina Schoels,
 Kitty en Cindy Muziek - Rousseau,
  Wyatt en Leyton, 
 Timmy en Brecht Muziek - Laevens,
Jos en Lizzy-An Bierwerts - Schoels,  
 Brenda en Vanessa Bierwerts - Duchateau,
 Gwendoline en Désiree Bierwerts - Matijs,
Frank en Karlien Schoels - Similon,
           haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Haar zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;

De families Stulens - Peters en Schoels - Vanmeeren.

Met dank aan directie, personeel en bewoners van WZC Bloesemhof
te Borgloon, de dokters, personeel en vrijwilligers van de palliatieve 
eenheid De Schelp van A.Z. Vesalius 

Rouwbeklag: Familie Schoels -  Stulens,
         p.a. Bloemenstraat 50, 3830 Wellen. www.vendrickx.be

De herdenkingseucharistieviering van de parochie heeft plaats op 
zondag 24 september 2017 om 10 uur in voornoemde kerk.


