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Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud,
maar wie steeds het beste van
zichzelf heeft gegeven, leeft altijd voort.

Dit melden u:
Marcel Esters - Haidon,			

haar echtgenoot;

Guido † Esters,
Marc en Ria Kempeneers - Esters,
Pieter en Sophie Vandendriessche - Kempeneers,
Jeroen Kempeneers en Héléna Ingels,
			
haar kinderen en kleinkinderen;
De familie van wijlen Jean en Flore Colmonts - Haidon,
De familie van wijlen Alfred en Irène Haidon - Ooghe,
Leopold, Irma † Esters - Knapen en familie,
Jean †, Elza Esters - Ramaekers en familie,
Lambert, Josée † Esters - Moors en familie,
René en Maria Jacobs - Esters en familie,
Roger en Simone Esters - Schuermans en familie,
haar schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten;
De families Haidon - Neven en Esters - Ramaekers.
Met dank aan haar huisdokter Michel Wouters, thuisverpleging
Christel, Annick, Silvie, Els en Sabine, thuiszorg Saskia en
kinesitherapeut Monique.

Mariette Haidon
echtgenote van

Marcel Esters
Lid van Samana.
Geboren te Vliermaal op 27 december 1924 en thuis in
familiekring overleden te Wellen op 7 januari 2020,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Jan
de Doper te Wellen op zaterdag 11 januari 2020 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van Herten.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur.
Begroeting in het funerarium Vendrickx, Bloemenstraat 50 Wellen,
donderdag en vrijdag van 14 tot 19 uur, vrijdag van
19 tot 19.30 uur in aanwezigheid van de familie.
Rouwbeklag: Familie Esters - Haidon,
p.a. Bloemenstraat 50, 3830 Wellen.
De herdenkingseucharistieviering van de parochie heeft plaats op
zondag 26 januari 2020 om 10 uur in voornoemde kerk.

