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Diegenen die ik liefheb,
verlaat ik,

om diegene die ik liefhad,
terug te vinden.

Albert Martens
weduwnaar van

Hubertine Rouffa † 27-3-2021

Gewezen ambtenaar bij De Watergroep te Hasselt

° Membruggen - Riemst, 12 maart 1935

† Meldert - Lummen, 23 juni 2022

Op een bankje in de hemel

zitten zij samen, zij aan zij.

Als engelen weer samen,

hun leven was voorbij.

Heel even was er een scheiding

met veel pijn in het hart.

Maar in de hemel weer bij elkaar

niet meer ieder apart.

De handen ineen gestrengeld,

een zachte diepe zucht.

Zo zitten zij daar samen,

op dat bankje in de lucht.



Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Albert in de Sint Willibrorduskerk, Zelemsebaan

te Meldert-Lummen, op woensdag 29 juni 2022 om 11 uur.
Nadien begeleiden we Albert naar zijn laatste rustplaats

op de begraafplaats te Membruggen-Riemst. 

U kan Albert een groet komen brengen bij Hansen Uitvaartzorg,  
Stationsstraat 89, 3545 Zelem-Halen, op dinsdag 28 juni 2022

van 18.30 tot 19 uur.

Met dank voor de goede zorgen en genegenheid van:
zijn huisartsenpraktijk De Pastorij te Meldert en in het bijzonder 

aan Dr. Vic Deferm en Prof. Dr. Jo Dens van het ZOL te Genk  
en allen die hem met de beste zorgen hebben omringd.

Rouwadressen:
Josine Martens - Rijckerstraat 70, 3770 Membruggen-Riemst
Myriam Martens - Pastorijstraat 17, 3560 Meldert-Lummen

Albert leeft verder in de harten van:

 Benjamin en Josine COENEN-MARTENS
  Gert en Caroline COENEN-DEPRÉ
   Fenna, Liv
  Davy en Mieke COENEN-PUNIE
  Joris en Ellen DEVREESE-COENEN
  Dylan en Sofie VAN DER AUWERA-COENEN
  Bert COENEN

 Eric en Myriam RENDERS-MARTENS

    zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

 Ida †, Jef †, Victorine †, José †, Willy en Maurice 
    zijn broers.

 Delen in dit verdriet:
  zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

 De families MARTENS-STAS en ROUFFA-BRUNINX.

Inl. Dominique Porters, koster, Meldert 013 33 72 19


