
Begrafenissen Creemers © - Tel.: 011 44 64 78

Mientje MaasMientje Maas



Mijn tijd is om, ik moet nu gaan.
Bedankt voor wat jullie voor mij hebben gedaan.

Mocht je later nog eens naar mij verlangen,
loop even in de wind, dan streel ik je wangen.

Met vele mooie herinneringen in ons hart 
nemen wij afscheid van mevrouw

Mientje MaasMientje Maas
echtgenote van wijlen de heer

Jan Bex (†2001)

Zij werd geboren in Maarheeze (NL) op 1 juli 1930  
en is zachtjes van ons heengegaan in het Noorderhart 

Mariaziekenhuis in Pelt op 31 augustus 2021, 
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie op 
zaterdag 4 september 2021 om 10.30 uur in de 
St.-Laurentiuskerk van Hamont, waarna we haar 
te rusten leggen bij pa op het Boskerkhof.

Je kan de dienst ook live meevolgen via 
www.uwafscheidonline.be.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur.

Gelegenheid om afscheid te nemen van Mientje op 
vrijdag 3 september 2021 van 19.00 tot 20.00 uur in 
het funerarium Creemers, Achelpoort 6 in Hamont.

Gelieve rekening te houden met de geldende maatregelen.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Ma, oma en oma Mientje van

 Bèr en Nellie Winters - Bex

 Arnoud en Rita Bex - Emmers
  Bart en Julie
  Rob
  Wendy en David
  Sabine en Tom

 Johan en Truus Mertens - Bex
  Marjolein en Guy, Mia
  Jasper

 Alex en Antoinette Hoekx - Bex
  † Dieter
  Gerben en Lize

Delen in dit verdriet: haar broer, zus, schoonzussen,
 schoonbroers, neven en nichten.

De families MAAS, BEX, GUBBELS en KROL.

Met dank aan allen die Mientje liefdevol verzorgd,
verpleegd en bezocht hebben.

Als u de familie een warm hart wil toedragen, dan kan u
een kaart meebrengen of sturen met uw persoonlijke
herinnering aan Mientje of online condoleren via
www.begrafenissencreemers.be

Rouwadres: Familie Bex - Maas
 p.a. Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel


