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Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?

Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk
en heel onterecht.

Je wilde nog graag verder
maar verloor dit gevecht.

Geboren te Wellen op 23 mei 1945 en overleden in het Jessa 
Ziekenhuis, campus Virga-Jesse, te Hasselt op 2 augustus 2020.

Marnix Beunckens
echtgenoot van

Claire Maris

Lid van Petanqueclub “ Onder Ons “ Vliermaalroot.

Dit melden u:

Claire Beunckens - Maris,            zijn echtgenote;

Guy en Christa Houtmeyers - Beunckens,
 Tessa †,
 Tia,
 Anisa,                     zijn kinderen en kleinkinderen;

Alphonse †, Elza Beunckens - Schuermans en familie,
Guillaume, Yvonne † Briers - Beunckens,
Georges †, Romain en Roza Beunckens, Schoofs - Knapen en familie,
Alfons en Blanche Preuveneers - Beunckens en familie,
Vital †, Hilda Beunckens - Boes en familie,
Pierre †, Maria Beunckens - Berton en familie,
Marie-Louise † Beunckens en familie,
Julienne † Beunckens en familie,
Johny en Irène Philippaerts - Maris en familie,
Gaston, Suzanne † Martens - Maris en familie,
Jos en Yvonne Maris - Claes en familie,
Marc † Maris, 
       zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten;
De families Beunckens - Gerrits en Maris - Vanvinckenroye.

Met dank aan zijn thuisverpleging.

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

de Doper te Wellen op zaterdag 8 augustus 2020 om 10.30 uur.
Crematie en asbezorging hebben in familiekring plaats.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.25 uur.

De vrienden en geburen zijn welkom op het avondwake in 
voornoemde kerk op vrijdag 7 augustus om 19 uur.

Begroeting in het funerarium Vendrickx Bloemenstraat 50 te Wellen 
iedere dag van 14 tot 19 uur, na het avondwake  in aanwezigheid 

van de familie, denk aan het mondmasker en afstand houden. 

Rouwbeklag: Fam. Beunckens - Maris, 
                            p.a. Bloemenstraat 50, 3830 Wellen.


