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

Adrienne leeft verder in de harten van:

Adrienne Beets
weduwe van de heer

René Smets †

1968

Zij werd geboren te Meldert op 1 mei 1921
en is thuis te Linkhout onverwacht van ons heengegaan
op 29 september 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Adrienne tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk
Sint-Trudo, Linkhoutstraat te Linkhout,
op zaterdag 6 oktober 2018 om 10.30 uur.
De crematie, gevolgd door de plaatsing van de urne
in het columbarium op de begraafplaats te Linkhout
heeft plaats in besloten kring.
Samenkomst met gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 10 uur.
U kan Adrienne een laatste groet komen brengen bij
uitvaartverzorging Hansen, Stationsstraat 89 te Zelem
op vrijdag 5 oktober 2018 van 18.30 tot 19 uur.
Er is parkeergelegenheid aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8)
of achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)

Florent † en Germaine † POEL-BEETS en familie,
René † en Mia BEETS-LUYTEN en familie,
Herman † en Maria † BEETS-VANLOMMEL en familie,
Jozef † en Josée BEETS-DEKONING en familie,
Hubert † en Jacqueline BEETS-MICHIELS en familie,
Richard en Martha BEETS-DOGGEN en familie,
Jozef en Maria VAES-BEETS en familie,
Armand † en Anny DOGGEN-BEETS,
				
				

haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroer
nichten en neven.

Delen mee in dit verdriet:
de aanverwanten van de families Smets-Devos,
haar nichten en neven.
De families BEETS-CLERCKX en SMETS-DEVOS.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
haar huisarts dokter Carine Goris,
haar thuisverpleegsters Mieke, Ingrid, Petra en Laure,
de medewerksters van Familiehulp.
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