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Samen hebben we je mogen bijstaan
in jouw laatste levensdagen.

Het was fijn om dit te mogen doen.
Wij zullen je heel erg missen.

Emiel Bex
levenspartner van

Francine Knapen

Geboren te Wellen op 4 maart 1925 en overleden in het Jessa 
Ziekenhuis, campus Salvator, te Hasselt op 8 januari 2018, 

gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Dit melden u:

de familie van wijlen Sylvain en Hubertine Bex - Briers,
de familie van wijlen Jean en Maria Amel-Bex,
de familie van wijlen Henri en Leonie Bex - Billen,
August †, Paula Bex - Billen en familie,
de familie van wijlen Winandus en Jeanne Bex - Warnants,
               zijn schoonzus, neven en nichten;

Delen in dit verlies:

Camiel en Marie-Jeanne Schoels - Thijs en familie,
Luc en Lizette Bogaerts - Thijs en familie,
Jos en Nicole Jacobs - Thijs en familie,
Patrick en Rachele Weeghmans - Thijs en familie,
Leo en Lutgart Pauly - Thijs en familie,

de families  Bex, Vannieuwenhuize en Knapen.

Met dank aan zijn huisdokter Marc Daniels, 
                   thuisverpleegkundigen van ‘t Wit-Gele Kruis,
                   kinesisten Philippe Jans en Loes Vandersmissen,
                   verzorgend personeel van het Salvatorziekenhuis.

Wij nodigen u vriendelijk om samen met ons afscheid te nemen 
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Jan 

de doper te Wellen op zaterdag 13 januari 2018 om 10.30 uur.
Crematie en asbezorging hebben in intieme familiekring plaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.

Avondwake op vrijdag 12  januari om 19 uur in voornoemde kerk, 
aansluitend gelegenheid tot groeten in de kerk.

Begroeting in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 te Wellen,
iedere dag van 14 tot 19 uur, vrijdag tot 17 uur.

Rouwbeklag: Loystraat 13, 3830 Wellen.

De herdenkingseucharistieviering van de parochie heeft plaats op 
zondag 28 januari 2018 om 10 uur in voornoemde kerk.


