
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatste gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht
zij ruste in vrede.

Dankbaar voor haar rijk gevuld leven nemen wij afscheid van

Philomène Emmers
echtgenote van

Jos Wijnants
Bestuurslid van Samana en Femma
Lid van OKRA
Oud-leidster Chiro
38 jaar Catechiste

Geboren in Hamont op 12 juni 1945 en zachtjes van ons 
heengegaan in het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt op 
18 september 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.
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Als je mij zoekt, zoek dan in je hart.
Daar heb ik mijn plaats gevonden,

daar ben ik voor altijd bij jou.
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 Zij was de lieve echtgenote van Jos Wijnants

 Zij was de lieve mama en moeke van Peter en Heidi Olaerts - Wijnants
   Iris en Menno
   Sam

  Roel Wijnants

  Kristof en Kristel Diliën - Wijnants
   Fenne
   Lennert
 
 Delen in dit verdriet: haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, 
  neven en nichten.

 De families: EMMERS, WIJNANTS, BAX en CLAES.

 Rouwadres: Familie Wijnants - Emmers
  p.a. Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel
  www.begrafenissencreemers.be

 Zij was de lieve echtgenote van Jos Wijnants

 Zij was de lieve mama en moeke van Peter en Heidi Olaerts - Wijnants
   Iris en Menno
   Sam

  Roel Wijnants

  Kristof en Kristel Diliën - Wijnants
   Fenne
   Lennert
 
 Delen in dit verdriet: haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, 
  neven en nichten.

 De families: EMMERS, WIJNANTS, BAX en CLAES.

 Rouwadres: Familie Wijnants - Emmers
  p.a. Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel
  www.begrafenissencreemers.be

De uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen zal gehouden worden in

de St.-Laurentiuskerk in Hamont op vrijdag 24 september 2021 om 10.30 uur,

waarna de crematie in alle intimiteit zal plaatsvinden.

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 10.00 uur.

Er zal voor Philomène een avondwake worden gehouden op donderdag 23 september 2021 

om 19.00 uur, waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen in het funerarium Creemers, 

Achelpoort 6 te Hamont.

Gelieve de geldende maatregelen te respecteren.

Met dank aan allen die Philomène liefdevol 

verzorgd, verpleegd en bezocht hebben.
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