Je plaats is leeg. Je stem is stil.
Iedereen die je kende weet wat dit zeggen wil...

De heer

Etienne Thijs

†
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mevrouw Marie Louise Swijsen
Oud-leraar De Wissel Genk
Ere-voorzitter Wijngilde Vliermaalroot
Ere-voorzitter Sinterklaascomité Beverst
Lid van Wijngilde De Brommel, Okra, Ziekenzorg
en talrijke andere verenigingen

Geboren te Beverst op 10 januari 1944 en in familiekring
van ons heengegaan te Hasselt op 4 augustus 2017,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Dit melden u met droefheid:
Zijn echtgenote

De uitvaartliturgie, waartoe we u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatshebben in de St.-Gertrudiskerk te Beverst
(Sint-Gertrudisplein) op zaterdag 12 augustus 2017 om 10.30 uur.
Samenkomst met gelegenheid tot condoleren:
vanaf 10 uur in de kerk.

Gebed voor Etienne:
vrijdag om 19 uur in bovenvermelde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in aanwezigheid van de familie:
vrijdag na de gebedswake in Uitvaartcentrum Matheï,
Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Met dank aan:
		
		
		

De dokters van het Doktershuis.
Eric, zijn verpleger aan huis.
Veerle, zijn kinesitherapeut.
Personeel en bewoners van WZC Bevershuis.

Rouwadres:
		
		

Aan de fam. van wijlen Etienne Thijs
P/a uitvaartcentrum Matheï,
Kloosterstraat 46 - 48, 3740 Bilzen.

Marie Louise Thijs - Swijsen
Zijn kinderen en kleinkinderen
Patrick en Annouk Smets - Thijs
		Kaatje Smets
Lou en Karolien Blockx - Thijs
		Marie Blockx
		Emma Blockx
		Anouk Blockx
Zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
De families Thijs - Vandevoort en Swijsen - Quintiens

Gevolg gevend aan de wens van Etienne stelde hij zichzelf ter
beschikking van het onderzoek naar zijn ziekte.
Zo kon er in de KU Leuven onderzoek gedaan worden om meer
inzicht te verwerven.
In plaats van bloemen waarderen wij daarom een gift
aan het ALS-fonds van de KU Leuven.
U kan een bijdrage leveren op rek. nr. B45 7340 1941 7789
met vermelding ALS-fonds - Etienne Thijs.
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-mathei.be

T: 089/49.17.27
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