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Stil en eenvoudig heb je geleefd.
Stil en eenvoudig ben je van ons heengegaan.

Stil en eenvoudig 
zal je in onze harten blijven voortbestaan.

Maria Libens
echtgenote van wijlen

Jozef Clerx ( † 1997 )

Geboren te Wellen op 22 februari 1929 en er overleden 
in het WZC De Bloken op 3 oktober 2017, gesterkt door 

het Sacrament van de zieken.

Moeder van
 Maurice en Arlette Poncelet - Clerx,

Grootmoeder ven
 Ferdy en Sandra Poncelet - Bamps,
 Marc en Edith Beertens - Poncelet,

Overgrootmoeder van
 Kevin en Sabine,
 Tim en Birgit,
 Bram en Kimberly,

Delen in hun verlies
 Armand † en Marie †, Maria † Libens - Godin, Vanreppelen,
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
 Pierre † en Rosalie † Libens - Pelgrims,

 Jean † Clerx, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
 Frans † en Nathalie † Graulus - Clerx, 
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
 Gaby Clerx, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
 Jules †, Suzanne Bex - Clerx, 
   kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
     haar schoonzussen, neven en nichten;

 De families Libens, Clerx, Maquoi en Gaens. 

Met dank aan haar huisdokters Peter Verduyn en Kathleen Swerts, 
de directie, personeel en bewoners van WZC De Bloken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-

Jan de Doper te Wellen op dinsdag 10 oktober 2017 om 10.30 uur, 
gevolgd door de bijzetting in de familie grafkelder.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Avondwake op maandag 9 oktober om 19 uur in voornoemde kerk.

Begroeting in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 te Wellen,
alle werkdagen en zaterdag van 14 tot 19 uur, na de avondwake in 

aanwezigheid van de familie.

Rouwbeklag: fam. Clerx-Libens, p.a. Bloemenstraat 50, 3830 Wellen


