In stilte vertrek ik voor een lange reis,
maar ik ben niet alleen, in mijn geest neem ik U mee
gij allen die ik beminde, vergeet mij niet.

Mevrouw

Frieda Jacobs
weduwe van de heer

Manille Stas

† 1994

Lid van Samana Halen

Zij werd geboren te Loksbergen op 20 juli 1931
en is liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
in het Jessa Ziekenhuis, campus Virga Jesse te Hasselt
op 23 augustus 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Frieda in de Sint Petrus in de Bandenkerk, Markt te
Halen op donderdag 30 augustus om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats te Halen.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10 uur.
U kan Frieda een laatste groet komen brengen bij
uitvaartverzorging Hansen, Stationsstraat 89 te Zelem
op woensdag 29 augustus 2018 van 19 tot 19.30 uur.
Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsetsraat 3)
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Frieda leeft verder in de harten van:
Yvan en Julia THIJS-STAS,
		 Lies en Raf,
			Pauline, Leonard, Marianne,
		 Els en Dimitri,
			Lily,
Ludo en Mireille STAS-CARLENS,
		 Nathalie en Jurgen,
			Matisse, Julie,
		Kenny,
Eric STAS,
		 Annelies en Jo,
			Robbe, Nore,
		 Bart en Inge,
			Yana, Liam,
Peter en Karine BOONEN-STAS,
		 Femke en Sven,
		 Jasper en Nora,
haar kinderen klein- en achterkleinkinderen.
				
Delen mee in dit verdriet:
haar zussen, broers, schoonzus, nichten en neven.
De families JACOBS-LAHOU en STAS-POLLEUNIS.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
het verzorgend personeel van WZC Ocura,
dokters en verzorgend personeel van campus Virga Jesse,
iedereen die haar verblijdde met een bezoekje.
Rouwadres:
T.a.v. familie Frieda Jacobs
p/a Stationsstraat 89 - 3545 Zelem
Uitvaartverzorging bvba • Geetbets 011 58 73 46 & Zelem-Halen 013 44 43 43

Online condoleren: www.hansenbvba.be

