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De dag waarop na je moeder, ook je vader sterft, 
dan voel je je heel klein. Het is die ene dag in je leven, 

waarna je nóóit meer kind zult zijn. 
Want het valt niet mee om los te laten, 

maar we hebben het goed gedaan. 
Het mooiste van jou blijft achter, 

het is slechts je lichaam dat we laten gaan.

Wij nemen afscheid van

de heer

Martin Stevens
echtgenoot van wijlen mevrouw

Fien Van Samang 
(†2020)

“Moeke”

Hij werd geboren te Hamont op 10 juni 1928 en is aldaar,
in het bijzijn van zijn kinderen zachtjes van ons heengegaan 

in het WZC St.-Jan Berchmans op 14 maart 2022.

Wij nodigen u vriendelijk uit om, samen met ons,  
afscheid te nemen van Fien en Martin tijdens de  
afscheidsdienst op vrijdag 25 maart 2022 om 10.30 uur in 
aula Orchis van het crematorium ‘Stuifduin’, gelegen aan de 
Vonderdreef 10 (GPS: Norbert Neeckxlaan 156) te Lommel.

Samenkomst in de ontvangstruimte vanaf 10.00 uur

Gelegenheid om afscheid te nemen van Martin in 
het funerarium Creemers, Achelpoort 6 te Hamont op
zaterdag 19 maart 2022 van 19.00 tot 20.00 uur.

Schriftelijk rouwadres: Familie Stevens - Van Samang
 p.a. Achelpoort 6 3930 Hamont-Achel

Dit melden u diep bedroefd,
maar dankbaar voor wat hij voor ons betekent:

Guido en Annick Stevens - Thys
 Siem
 Bas †
 Lukas

Pier en Zeeke Stevens – Moonen 
 Gijs en Annelie 
 Stien en Nick 

Johan en Mija  Hoeben - Stevens 
 Will en Anne, (Annouk †)
  Mila, Nanou, Danée
 Ken
  Zita, Menno, Boaz, Noi 
 Anke en Wout 
  Onah, Jehro 

Ivo en Julienne Van de Broek - Stevens
 An en Koen 
  Stef, Stan
 Kris en Laura
  Giel

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Delen in dit verdriet: zijn zussen, broers, schoonzussen,
 schoonbroers, neven en nichten 

De families STEVENS , VAN SAMANG, HENDRIKX
 en WILLEKENS.

Met heel veel dank aan Dr. Luc Ieven en 
het personeel van het WZC St.-Jan Berchmans

voor hun liefdevolle zorgen.
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