Herinner mij, maar niet sombere dagen
Herinner mij in stralende zon
Herinner mij in mooie jaren
toen ik alles nog kon.

Johnny † en Rita BUELENS-NEYSKENS
		 Gerry BUELENS
Gerda NEYSKENS
		 Sven THOMAS en Dana MERTENS

Mevrouw

Maria Beelen
weduwe van de heer

René Neyskens

Maria leeft verder in de harten van:

† 2006

Geboren te Budingen op 24 mei 1933
en liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan in het
WZC O.L.V. Lourdes te Zoutleeuw op 11 november 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Maria tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula
van het uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76 te Geetbets
op vrijdag 16 november 2018 om 10 uur.
Samenkomst aan het uitvaartcentrum om 9.45 uur.
De bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats
te Geetbets zal plaatshebben in intieme kring.

U kan Maria een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets,
op donderdag 15 november 2018 van 19 tot 19.30 uur.

				

haar kinderen en kleinkinderen,

Theodoor † en Maria † BEELEN-VANDEVELDE en familie
Louis † en Anna BEELEN-RONDAS en familie
Albert en Mathilde BEELEN-CERULUS en familie
Roger en Louisa LISMONT-BEELEN en familie
Paul † en Christiane † BEELEN-VANGEEL en familie
Ivo en Greta BEELEN-TREKELS en familie
Albert † en Martha † NEYSKENS-VANHEER en familie,
Maurice † en Annie † NEYSKENS-MATHUES en familie,
Louis † en Simonne † VANBRABANT-NEYSKENS en familie,
Theophiel en Hermine † NEYSKENS-MATHUES en familie,
			
haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroers, 		
				
nichten en neven.
De families BEELEN-WINNEN en NEYSKENS-OLIVIERS.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
haar huisarts Dr. Vandijck,
het personeel van WZC O.L.V. Lourdes te Zoutleeuw.
Rouwadres:
Familie Maria Beelen
p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets
Uitvaartverzorging bvba • Geetbets 011 58 73 46 & Halen 013 44 43 43

Online condoleren: www.hansenbvba.be

