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Beetje bij beetje moesten wij je verlaten,
wij konden op het laatst niet meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zo zeer,
de mama en oma Herk van vroeger was je niet meer.
We zagen wel je stil verdriet, maar helpen konden we je niet.

Mevrouw

Maria is en blijft:

Maria Coomans
weduwe van

Jean Elen †

2007

Geboren te Herk-de-Stad op 23 november 1933
en liefdevol omringd, zachtjes van ons heengegaan
in het WZC Dellebron te Kortenaken op 16 februari 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Maria in de aula van het uitvaartcentrum Hansen, Dorpsstraat
te Geetbets op zaterdag 22 februari 2020 om 10 uur.
Samenkomst aan de aula om 9.45 uur.
De bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats
te Herk-de-Stad heeft plaats in besloten kring.
U bent welkom om Maria een laatste groet te komen brengen
bij Hansen Uitvaartzorg, Dorpsstraat 76 te Geetbets,
op vrijdag 21 februari 2020 van 19 tot 19.30 uur.
Rouwadres:
t.a.v. familie Maria Coomans
p/a Dorpsstraat 76 - 3450 Geetbets

de mama van
Martin en Martine MARCOEN-ELEN
de oma Herk van
Anneleen MARCOEN en Cédric VANHERLE
Brecht MARCOEN
de zus, schoonzus en tante van
René † en Martha † PLESTERS-COOMANS en familie
Louis en Simonne † VANUYTRECHT-COOMANS en familie
Louis † en Alice ELEN-SAUVAGE en familie
Jozef † en Eliza † ELEN-REMELS en familie
Jozef † en Yvonne † JACOBS-ELEN en familie
August † en Leonie † ELEN-MORREN en familie
Louis † en Hélène † JORIS-ELEN en familie
Firmin en Jeannette MACHIELS-ELEN en familie
Delen mee in dit verdriet:
haar nichten en neven.
De families

COOMANS-ROOSEN en ELEN-VANBERGEN.
Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
haar huisartsen dokters Nickmans-Morren,
het verzorgend personeel van WZC Dellebron,
haar goede vriendin Palmyre.

