
Pompes Funèbres - Uitvaartverzorging Delarbre 

“Doe höbs het mèt óntzettendj groeëte mood gedaon. Röst noe mer oet, diene sjtried is aafgeloupe. 
In väöl gewuen dinger zulle wae dich misse, edere daag, mer in oos hert zuls se mèt ós sameblieve.” 

 

“Je hebt het ontzettend moedig gedaan. Rust nu maar uit, je strijd is gestreden. 
In vele eenvoudige dingen zullen we je missen, elke dag, maar in ons hart zul je met ons samenblijven.” 

 
Met droefheid maar ook met bewondering voor de wijze waarop ze haar ziekte 

heeft gedragen, vechtend voor het leven en nog belangstelling hebbend voor iedereen, 
melden wij u het overlijden van mam, oma, zus, schoonzus en tante: 

 

Betsie Hees 
 

geboren te Echt op 22 januari 1951 en overleden te Hasselt op 4 januari 2017 

 
Henriëtte, 
Michel & Marie-Pierre, 

Mathis & Louis, 
Monique & Marc, 

Matthieu & Martin, 
 haar kinderen & kleinkinderen ; 

 

Har & Els, 
Mariet & Mart, 
Carla & Wiel, 
Marlène & Frans, 
Margot & Jos, 
 haar broer, zussen, schoonzussen & schoonbroers ; 
 

Haar neven & nichten, 
 

De families HEES-PETERS, 
 

nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van Betsie. 
 

We komen op woensdag 11 januari 2017 bij elkaar om 10.30 uur te 4287 Lincent, Route de Huy 91. 
 

Vervolgens zetten wij onze weg verder naar het  het crematorium “Champ de Court”, 
1, Drève Goblet d'Alviella in 1490 Court-Saint-Etienne, (gps : rue Defalque), waar de afscheidsdienst 

zal plaatsvinden om 12.30 uur gevolgd door de crematie. 

 
U kunt onze mama een laatste groet brengen bij uitvaartverzorging Delarbre, espace Magritte, 

Route de Huy, 91 te 4287 Lincent op dinsdag 10 januari 2017 van 17.30 tot 19.30 uur. 
 

Notre maman repose au funérarium Delarbre, espace Magritte, Route de Huy, 91 à 4287 Lincent, où un 
dernier hommage peut lui être rendu le mardi 10 janvier de 17 heures 30 à 19 heures 30. 

 
Online condoleren : www.pompesfunebres-delarbre.be. 

 


