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Lieve Ma en Bomma, 
Altijd stond je voor ons klaar. We gaan alles zo missen... 

de gesprekken die we hadden, het komen eten op woensdag, 
de raad die je gaf, de dingen die je ons leerde, alles voorbij 

maar de fantastische herinneringen die je achterlaat 
die blijven, voor altijd in ons hartje...

Irma Vos
echtgenote van wijlen

Jozef Meekers
Geboren te Diepenbeek op 30 maart 1931 en in familiekring 

overleden te Wellen op 3 september 2017,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

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

van Sint-Jan-de-Doper te Wellen op 
zaterdag 9 september 2017 om 10.30 uur.

Samenkomst in de kerk vanaf 10 uur.

Gebedswake op vrijdag 8 september om 19 uur 
in voornoemde kerk.

Begroeting in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 te 
Wellen, iedere dag van 14 tot 19 uur, na de gebedswake 

in aanwezigheid van de familie.

Dit melden u:

Gentil en Carina Vanormelingen - Wijnants,
 Tom en Anneleen Buekers - Vanormelingen,
  Laura,
  Phénelopé,
  Boaz, 
               haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Frans † en Elza Timmermans - Vos, kinderen en kleinkinderen,
Romain † en Yvonne Putzeys - Vos, kinderen en kleinkinderen,
Jozef en Marie-Jeanne †, Lizette Vos - Polus, Hayen,
  kinderen en kleinkinderen,
Kamiel en Gilberte Vos - Vanempten, 
  kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
Jules en Paula Timmermans - Vos, kinderen en kleinkinderen,
Florent † Vos, 

René † en Marie-Josée † Geladé - Meekers,
  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
Edmond en Paula Hermans - Meekers,
  kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
     haar zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;
De families Vos, Meekers, Meekers en Cox.

Met dank aan huisdokter Inge Buntinx en de verpleegkundigen van 
het Wit-Gele Kruis.

Rouwbeklag: Familie Meekers-Vos 
         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.


