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Liefdevolle herinnering

Adrienne Borgers

weduwe van

August Mathues

° Geetbets, 8 augustus 1930

† Geetbets, 11 december 2021

Sterven doe je niet ineens, 

maar af en toe ’n beetje. 

En alle beetjes die je stierf, 

’t is vreemd, maar die vergeet je. 

Het is je dikwijls zelf ontgaan, 

je zegt ik ben wat moe. 

Maar op ’n keer dan ben je aan 

je laatste beetje toe.

   Toon Hermans



Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid
te nemen van Adrienne in aula ‘de Gete’,

Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets,
op zaterdag 18 december 2021 om 10 uur,

gevolgd door de bijzetting
op de begraafplaats te Geetbets.

Samenkomst aan de aula om 9.45 uur.

Met dank aan iedereen die haar
met de beste zorgen heeft omringd,

in het bijzonder haar huisarts
en het personeel van WZC Betze Rust te Geetbets.

Rouwadres:
Familie Adrienne Borgers

p/a Dorpsstraat 76, 3450 Geetbets

Paul en Liane DEGEEST-MATHUES                                          haar plusdochter,

Rachelle † BORGERS
Jozef † en Hilda OYEN-BORGERS en familie
Firmin † en Lily BOYEN-BORGERS en familie

Joseph † en Elvire † MATHUES-VANDEWEYER en familie
Theophile † en Josephine † DELVAUX-MATHUES en familie
Alfons † en Irma † MATHUES-THOMAS en familie
Felix † en Nathalie † VANPARIJS-MATHUES en familie
Lucien † en Leonie † MATHUES-LENAERTS en familie
Jules † en Germaine † MATHUES-VANNIEUWENHUYSEN en familie
Albert en Mathilde † MATHUES-FOX en familie

    haar zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten. 

     

De families BORGERS-BORGERS en MATHUES-GOOSSENS.
Geetbets 011 58 73 46 | Zelem - Halen 013 44 43 43 | Nieuwerkerken 011 68 67 18
Online condoleren: www.hansen-uitvaartzorg.be   

Voor elk klein gebaar waardoor je het leven van Adrienne
gelukkiger maakte, voor je steun en medeleven,

nu na haar heengaan, dankt de familie je van harte.


