Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in de stralende zon,
hoe ik was toen ik nog alles kon.

Make, jij was voor mij de beste echtgenote die ik me maar kon wensen.
Een lieve, zorgzame vrouw waar ik nog steeds ontzettend veel van hou.
Dank je wel Make, voor alle mooie momenten die we samen
mochten beleven, je hebt me echt een prachtig leven gegeven.
Rust nu maar zacht en weet wel, ik heb je ontzettend graag gezien.
Met heel veel liefde, Pa
Mevrouw
Lieve mama, dank je wel omdat je er steeds voor me was.
Niets was je te veel, zolang je papa, Brent, mij en Danny
maar gelukkig zag. Samen uit winkelen, op een terrasje of thuis een
glaasje porto drinken met je gezin, meer moest dat voor jou niet zijn.
Genieten van de kleine dingen in het leven, dat vond je fijn.
Ik zal je ontzettend hard missen.
Veel liefs, je dochter Kelly

Magdalena Elens

Moeke, bedankt.
Bedankt voor de goede zorgen die ik altijd kreeg wanneer ik bij jou en
vake was. Niets was ooit te veel moeite, je stond altijd klaar voor me
met een lach. Van vroeger de frietjes op zaterdagavond tot
het cadeautje dat steeds op me stond te wachten na iedere vakantie.
Allemaal mooie herinneringen die ik nooit zal vergeten.
Liefs, je grootste fan, Brent

Geboren te Zonhoven op 31 augustus 1943
en zachtjes van ons heengegaan in het Jessaziekenhuis,
campus Salvator te Hasselt op 14 april 2020.

Vanaf dag 1 werd ik met open armen ontvangen,
niets was voor u te veel. Een half woord en het werd gedaan,
altijd heb je voor ons klaar gestaan.
Ik ben terecht fier om zo een schoonmoeder te mogen hebben gehad.
Lein, ik ga je missen maar vroeg of laat
kruisen we mekaar nog eens op ons pad.
Je schoonzoon, Danny

Leineke
Echtgenote van de heer

Marcel Hulsmans

Dit melden u met diepe droefheid:
Marcel Hulsmans			
Danny en Kelly Erckens-Hulsmans
Brent en Yara
Met dank aan het verzorgend personeel
van de intensieve zorgen van het Jessaziekenhuis.
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