
Dankbaar om wat je voor ons bent geweestDankbaar om wat je voor ons bent geweest
bewaren wij jou als licht in ons hart. bewaren wij jou als licht in ons hart. 

mevrouwmevrouw

Myriame  “Mir”

      Bultot       
lieve echtgenote van de heerlieve echtgenote van de heer

Marc JacobMarc Jacob
Mir werd geboren te Rekem op 19 april 1953 en is overleden in het Mir werd geboren te Rekem op 19 april 1953 en is overleden in het 

ZOL te Genk op 18 oktober 2022, omringd door haar familie.ZOL te Genk op 18 oktober 2022, omringd door haar familie.

Mir zal verder leven in de harten van:Mir zal verder leven in de harten van:
haar lieve echtgenoot,haar lieve echtgenoot,

Marc Jacob,Marc Jacob,

haar dochter,haar dochter,
Esther Verjans,Esther Verjans,

haar kleindochter,haar kleindochter,
Larissa Lahou,Larissa Lahou,

haar ouders,haar ouders,
Jules Bultot († Maria Stouten) Dina Loyen,Jules Bultot († Maria Stouten) Dina Loyen,

haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroer, nichtjes en neefjes.haar zus, broers, schoonzussen, schoonbroer, nichtjes en neefjes.

Een woord van dank aan:Een woord van dank aan:  
haar huisarts Dr. Frank Moermans,haar huisarts Dr. Frank Moermans,
het verplegend personeel van het Wit-Gele kruis.het verplegend personeel van het Wit-Gele kruis.

Er is gelegenheid om Mir een laatste groet te brengenEr is gelegenheid om Mir een laatste groet te brengen
en de familie te condolerenen de familie te condoleren
op vrijdag 21 oktober 2022 tussen 19.00 en 20.00 uurop vrijdag 21 oktober 2022 tussen 19.00 en 20.00 uur
in Uitvaartcentrum Matheï Hoeselt, Hoogstraat 2.in Uitvaartcentrum Matheï Hoeselt, Hoogstraat 2.

De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.De afscheidsdienst zal in intieme kring plaatsvinden.

Na de crematie krijgt de urne een plaatsjeNa de crematie krijgt de urne een plaatsje
in het urnenveld van de begraafplaats te Hoeselt.in het urnenveld van de begraafplaats te Hoeselt.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Aan de familie van mevrouw Myriame BultotAan de familie van mevrouw Myriame Bultot
p/a Uitv. Matheï, Hoogstraat 2, 3730 Hoeseltp/a Uitv. Matheï, Hoogstraat 2, 3730 Hoeselt

Dit bericht is de enige kennisgeving.Dit bericht is de enige kennisgeving.

  Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt               T: 089/49.17.27


