Dank je voor de hand die je toestak.
Dank je voor de zorg die je bood.
Dank je voor de woorden die je sprak.
Dank je voor de glimlach die altijd te zien was.
Dank je voor alles wat je gaf.
Het was groots.
Verdriet en mooie herinneringen gaan samen
nu we afscheid nemen van

Maria van Hassel
Jos Van Loon
Ere-dame van de Sint - Jorisgilde Nieuwmoer
Lid van de KBG - Nieuwmoer
Vrijwilligster van WZC De Bijster
Zij werd geboren te Zundert (NL) op 2 juli 1946 en is
in het UZA te Edegem zachtjes van ons heengegaan
op 2 mei 2021.
Gesterkt door de Ziekenzalving.
Wij hadden graag samen met jullie afscheid genomen van
ons ma, moeke en herinneringen opgehaald.
Helaas is dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk.
Daarom zal het afscheid in de kerk van O.-L.-Vrouw
te Nieuwmoer plaatsvinden in beperkte familiekring,
waarna we haar te rusten leggen in het urnenveld
op de nabijgelegen begraafplaats.
Wie Maria nog een laatste groet wil brengen kan dit doen
in het rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen,
op vrijdagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.
Rouwadres: Familie Van Loon - van Hassel
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen
Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be

Zij zal voor altijd verder leven in de harten van
Jos Van Loon

haar echtgenoot

Danny en Sabine Van Loon - Milbou
Björn en Dominik
Brent
Silke en Rob
Erwin en Leen Van Loon - Vandekeybus
Sam en Magalie
(†) Eveline
Jarne
Koen en Anja Van Loon - Cober
Joke
Ruben
Tim en Anke
Anke en Floris
Noah
Robin en Kaat
Mariska en Dirk Dictus - Van Loon
Dylan
Dario en Jolien
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Delen mee in dit verdriet
Haar zus, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.
De families van Hassel, Van Loon, Jaspers, Oostvogels.

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be

