Dit melden u met droefheid:

We willen je rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je zien lijden en niet kunnen helpen
dat was onze smart...

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Eddy en Marie-Jeanne Schoubs - Castro
		
Christophe en Silvie Schoubs - Cornelis
			Lennert, Jarne

				Mevrouw

				Catharina 'Netje' Daniëls
				weduwe van de heer

Pierre Castro

				
Ze werd geboren te Munsterbilzen op 12 januari 1930
				
en is in familiekring van ons heengegaan in het WZC
				
Demerhof te Bilzen op 25 juli 2019, gesterkt door het 		
				sacrament van de zieken.

De gebedswake, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de parochiekerk O.L.V.-Tenhemelopneming te Munsterbilzen
op donderdag 1 augustus 2019 om 19 uur.
		
Aansluitend is er gelegenheid tot begroeting in aanwezigheid van de familie
in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Kloosterstraat 46-48.
Gevolg gevend aan de wens van Netje zal de uitvaartdienst
in intieme kring plaatsvinden in de aula van Uitvaartcentrum Matheï Hoeselt.
Haar urne krijgt nadien een plaatsje bij die van Pierre
in het urnenveld op de begraafplaats te Munsterbilzen.
Voor Netje wordt  ook gebeden tijdens de eucharistievieringen
van de parochiefederatie Bilzen-Centrum op 24 en 25 augustus.
Rouwadres:

Aan de familie van Netje Daniëls
P/a Uitvaartcentrum Matheï, Kloosterstraat 46-48, 3740 Bilzen.

Josef en Thérèse Dobosz - Castro
Herman en Francine Castro - Simons
		
Joey en Inge Snellings - Castro
			Diewke, Joppe
Willy en Chris Castro - Clevis
		
Benjamin en Indra Crols - Castro
			Manaud, Alixe
		Pieter Castro
		
Francis en Elke Brabants - Van Heirzeele
			Lukas, Lena
		
Bart Van Heirzeele
Renaat en Lisette Swinnen - Castro
Wim en Sofie Bijnens - Nelissen
			Lune, Ella
		
Wouter en Jessica Bijnens - Meulenbroeks
			Louen
		Wannes Bijnens
		
Corneel en Krijn Bijnens - Sijbers
Jean en Christel Castro - Verheyen
		Lisa Castro
		Jacob Castro
Dick en Suzanne Buikema - Castro
		Katrien Evens
Haar zus, schoonbroer, nichten en neven.
De families Daniëls - Daniëls en Castro - Hermans.
Met dank aan haar huisarts dr. Koen Blauwens
en aan het verplegend personeel van WZC Demerhof Bilzen.

