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Als ik ‘s avonds slapen ga, 
komen er twaalf engeltjes na, 

twee aan mijn linker zij,
twee aan mijn rechter zij,
twee aan mijn hoofdeind,

twee aan mijn voeteind, 
twee die mij beschermen en 

twee die mij leiden naar het aards paradijs. 

 Een gedicht van ons moeke, door haar moeder aangeleerd. 

Wij nemen afscheid van 

mevrouw

Maria Schildermans
“Moeke Bloemen”

echtgenote van wijlen de heer

Piet Bloemen (†2004)

Zij werd geboren te Hamont op 26 augustus 1929 en is 
overleden in het WZC Immaculata te Pelt op 24 oktober 2021, 

gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van Ferm, Landelijke Gilde en Mensen voor Mensen.

De uitvaartliturgie waartoe wij u uitnodigen zal plaatsvinden 
in de parochiekerk van Achel-Centrum op vrijdag 
29 oktober 2021 om 10.30 uur, waarna we haar te rusten 
leggen bij pa op de gemeentelijke begraafplaats aldaar.

Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur.

Er zal voor Maria een avondwake gehouden worden in 
genoemde kerk op donderdag 28 oktober 2021 om 19.00 uur, 
waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen van haar
in het funerarium Creemers, Achelpoort 6 te Hamont.

Lieve en trotse ma van 

 Jaak en Liesbeth Bloemen - van der Sande
  
 Jos en Annie Tielens - Bloemen
  Ine en Bart
  
 Gerard en Rita Vandervelden - Bloemen
  Els en Bart, Fien
  Anke

 Paul en Mieke Nijs - Bloemen
  Bart en Lore
  Marijke en Ben, Lucas, Olivia
  Lore en Gert

 Leon en Lieve Goossens - Bloemen
  Joris
  Robin en Jolien ❤

 Polleke haar lievelings pony 

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

De families SCHILDERMANS, BLOEMEN, JANSEN
 en VAN HERTUM.

Met dank aan haar huisarts Dr. van der Loo en het personeel 
van Immaculata, in het bijzonder afdeling ‘t Reepke
en allen die Maria liefdevol verzorgd, verpleegd en 

bezocht hebben.

Rouwadres:  Familie Bloemen - Schildermans
 p.a. Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel
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