Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wil haar niet missen
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Mevrouw

Margaretha Weyens
weduwe van de heer

Vital Timmermans

† 1993

Lid van Samana Schulen

Zij werd geboren te Schulen op 8 augustus 1916 en is
er thuis liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
op 27 november 2018.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Margaretha in aula ‘de Heyde’, Linkhoutsestraat 3 te Zelem
op zaterdag 1 december 2018 om 10.30 uur.
Samenkomst aan de aula om 10.15 uur.
De bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats
te Schulen heeft plaats in besloten kring.
U kan Margaretha een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Hansen, Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen,
op vrijdag 30 november 2018 van 19 tot 19.30 uur.
Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Rouwadres:
t.a.v. familie Margaretha Weyens
p/a Stationsstraat 89 - 3545 Zelem-Halen

Margaretha leeft verder in de harten van:
Germain en Josée TIMMERMANS-WOUTERS
Karina TIMMERMANS
Christel TIMMERMANS
André en Gilberte DERISON-TIMMERMANS
Bart en Ann DERISON-VANHEEL
		 Femke en Benjamin
		Kaat
		Noor
Peter en Rosie DERISON-SAMPERMANS
		Nena
		Ianto
Ivo en Maria TIMMERMANS-CARMANS
Gert en Erwin TIMMERMANS-MERTENS
Maurice † en Annie LAMBEETS-TIMMERMANS
Kristof en Peter † LAMBEETS-MICHOT
Eddy en Liliane VANBERGEN-TIMMERMANS
Lieven en Inne VANBERGEN-MICHIELS
		Sibe
		Gitte
Tom en Jessica VAN DE SANDE-VANBERGEN
		Lars
		Lies
Vanessa † VANBERGEN
				

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Delen mee in dit verdriet:
nichten en neven.
De families
WEYENS-DEMOT en TIMMERMANS-DISTELMANS.
Een warm woord van dank voor:
haar huisarts dokter Eddy Geysenbergh,
Jaimie en Evi van thuisverpleging ‘Vlinder’.
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Online condoleren: www.hansenbvba.be

