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Mijn scilt ende betrouwen zijt Ghij o God mijn Heer !
Mijn schild en vertrouwen zijt Gij o God mijn Heer ! 
                                                                      (Psalm 115)

Alphonse Herbots
° 29 juli 1924   † 14 april 2017



Op de avond van Goede Vrijdag
en op de zevende verjaardag van het overlijden van “moeke”,
na een leven vol geloof, hoop en liefde, is van ons heengegaan
om op een nieuwe manier met ons verbonden te blijven:

Alphonse Herbots
geboren te Sint-Truiden op 29 juli 1924 en zachtjes in familiekring 
ontslapen te Maasmechelen op 14 april 2017, gesterkt door de 
ziekenzalving

trouwe echtgenoot van 
 Celina De Cock (†2010)

zorgzame papa en grootvader van
 Johan en Karla Herbots - Vits
  Maarten en Melissa
  Nele en Philippe
  Hanne en Dennis
 Luc Herbots
 Els Herbots
 Hilde en William Wilkinson - Herbots
  Liesje
  Hanne

broer van Antoon Herbots (†2004)
schoonbroer van Louisa Mariën - De Cock
de families Herbots - Lindebrings en De Cock - Van Auwenis.

In zijn rijk gevulde leven was hij:
 eerste verbondssecretaris van Chiro Limburg,
 beheerder Christelijke Sociale Werken van Limburg,
 lid van vele kerkelijke en sociale organisaties.

We nodigen u uit om samen met ons dankbaar afscheid te nemen.

Zaterdag 22 april om 10.30 uur vieren we de uitvaartliturgie
in de dekenale kerk te Maasmechelen, Dr. Haubenlaan 32.
Van 9.45 tot 10.15 uur is er gelegenheid tot begroeting
in de dekenij, Deken Bernardstraat 22.

Om 14.30 uur is er de bijzetting in het familiegraf
op de begraafplaats van Wellen, Zonneveldweg 10.

Vrijdagavond om 18.30 uur is er in voornoemde kerk een gebedswake.
Aansluitend is er gelegenheid tot begroeting in de dekenij.

De eucharistie, verbonden aan de uitvaart, vieren we
zondag 23 april om 9.30 uur in de dekenale kerk.

Een bijzonder woord van dank aan:
 zijn trouwe vrienden Ward en Rik,
 huisdokter Frank,
 Leentje, Sylvie en de verpleegsters van het Wit-Gele Kruis,
 kinesist Guy, huishoudhulp Chantal, Jaklien
 en de vele andere helpende handen.

Rouwadres: Familie Herbots, 
                         Deken Bernardstraat 22, 3630 Maasmechelen.

Lieve papa, dankjewel en rust zacht.
Samen met moeke blijf je over ons waken.


