Als het leven lijden geworden is,
de kans op beter worden er niet meer is,
dan zal ik naar een plek toegaan
waar ziekte en pijn niet meer bestaan.
Mevrouw

Rosa Indeherberg
Weduwe van de heer

Maurice Pieters (†2006)
Oud lid van K.A.V.
Geboren te Zonhoven op 30 juni 1934 en
omringd door haar familie zachtjes van ons heengegaan
in woonzorgcentrum Heilige Catharina te Zonhoven
op 18 november 2018.

U bent vriendelijk uitgenodigd voor de afscheidsplechtigheid
in de aula van Begrafenissen Schraepen-Mathijsen,
Halveweg 32A te Zonhoven op vrijdagnamiddag 23 november 2018
om 14 uur, gevolgd door de crematie en de bijzetting van de urne
in het columbarium op de begraafplaats van Zonhoven-Centrum.
Samenkomst en mogelijkheid tot condoleren
in de aula, vrijdag vanaf 13.30 uur.
Gebedswake in parochiekerk Sint-Quintinus, Heuvenstraat 2
te Zonhoven-Centrum op donderdag 22 november 2018 om 19 uur.
Daarna kan u Rosa groeten bij Begrafenissen Schraepen-Mathijsen,
Halveweg 32A te Zonhoven, dit in het bijzijn van de familie.

Dit melden u met diepe droefheid:
Stef en Lieve Wynants-Pieters
Naomi en Yannick
Doran
Ivo en Brigitte Pieters-Reynders
Dimitri
Dennis en Elodie
Marc en Sabine Pieters-Noelanders
Cara en Bram
Jana en Pieter-Jan
Kato en Sam
Joni en Niels
Eric en Anne-Laurence Pieters-Tilman			
Layla, Lenne, Leyton
Rhani en Pieter
Gregory en Inne, Matheo, Lukas, Liam
Laurie en Kyle
Dimitri
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met dank aan dokters Verhaert, Mertens en Scheepers,
de pastorale en het personeel van WZC Heilige Catharina - afd. Meeuw
en iedereen die Rosa met liefde omringd en verzorgd heeft.
Rouwadres:
Familie Rosa Indeherberg, p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.

De families INDEHERBERG, PIETERS, CLAES en BRIERS.
Bloemen, noch kransen. Liever een gift voor vzw ‘n witte Roos
op rekeningnummer BE04 0682 4557 5331
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