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Wat zo diep in je hart zit
kun je door de dood niet verliezen.

De heer

Marcel Jacobs
echtgenoot van mevrouw

Yvonne Vaes
Lid van het broederschap van H. Pater Valentinus te Hasselt

Geboren te Halen op 9 april 1934
en onverwacht overleden in het Jessa Ziekenhuis
campus Virga-Jesse te Hasselt op 4 januari 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Marcel tijdens de uitvaartliturgie in de parochiekerk
Sint-Trudo, Linkhoutstraat te Linkhout,
op donderdag 9 januari 2020 om 10.30 uur,
gevolgd door de begraving op de begraafplaats te Linkhout.
Samenkomst aan de kerk om 10.20 uur.
U kan Marcel een laatste groet komen brengen bij
uitvaartverzorging Hansen, Stationsstraat 89 te Zelem
op woensdag 8 januari 2020 van 19 tot 19.30 uur.
Er is parkeergelegenheid achter aula ‘de Heyde’ (Linkhoutsestraat 3)
of aan het bedrijventerrein (Meldertsestraat 8).

Hij leeft verder in de harten van:
Yvonne VAES
				

zijn echtgenote,

Daniël en Jantine JACOBS-DORSMAN
				

zijn zoon en schoondochter,

Steven JACOBS
Hans en Monica DANIËLS-JACOBS
				

zijn kleinkinderen,

Gaston † en Julia † NIJS-JACOBS en familie
Maurice † en Lisette JACOBS-MACKEN en familie
Louis en Josée SYMONS-JACOBS en familie
Roger en Jeannine † VANDERSTUKKEN-JACOBS en familie
Modest † en Lea JACOBS-LOOZEN en familie
Richard en Maria † CARMANS-VAES en familie
Maurice † en Irma † VANHEES-VAES en familie
Valère † en Germaine LAVEREN-VAES en familie
Firmin en Odile VAES-CLAES en familie
				
				

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten.

De families JACOBS-SWINNEN en VAES-VANHAEREN.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
zijn thuisverpleging Ellen, Els en Ines,
zijn huisarts Dr. Inge Ruytinx,
zijn kinesisten van Kine-Cure Lummen,
dokters en verplegend personeel van campus Virga-Jesse.

Rouwadres:
t.a.v. Familie Marcel Jacobs
p/a Stationsstraat 89, 3545 Zelem

