
Je sliep zo stil vannachtJe sliep zo stil vannacht
de zon kon niet wetende zon kon niet weten
dat jij zo vreedzaam en zo zachtdat jij zo vreedzaam en zo zacht
de ochtend zou vergetende ochtend zou vergeten
                      - Toon Hermans -                       - Toon Hermans - 

mevrouwmevrouw

Maria
   De Wilde
Ze werd geboren te Lanaken Ze werd geboren te Lanaken 
op 16 februari 1942 en is in familiekring op 16 februari 1942 en is in familiekring 
van ons heengegaan in het AZ Vesalius van ons heengegaan in het AZ Vesalius 
te Tongeren op 14 november 2022.te Tongeren op 14 november 2022.      

Maria zal verder leven in de harten van:Maria zal verder leven in de harten van:

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderenhaar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jef en Viviane Van Dael - ColsonJef en Viviane Van Dael - Colson

Bjorn en NickyBjorn en Nicky
Alexander, Gabriella Alexander, Gabriella 

Steve en XenaSteve en Xena
Ebba-RoseEbba-Rose

Delen mee in dit verlies:Delen mee in dit verlies:

haar zussen, nichten en nevenhaar zussen, nichten en neven
de families De Wilde - Geraertsde families De Wilde - Geraerts

Met dank aan Met dank aan het verplegend personeel van het AZ Vesalius.het verplegend personeel van het AZ Vesalius.

Er is gelegenheid om Maria een laatste groet te brengenEr is gelegenheid om Maria een laatste groet te brengen
en de familie te condolerenen de familie te condoleren
op donderdag 17 november 2022 tussen op donderdag 17 november 2022 tussen 17.30 en 18.30 uur17.30 en 18.30 uur
in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2.in Uitvaartcentrum Matheï Bilzen, Hasseltsestraat 2.

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

Na de crematie vertrouwen we haar assen toe aan aarde en windNa de crematie vertrouwen we haar assen toe aan aarde en wind
op de strooiweide van de stedelijke begraafplaats te Bilzen.op de strooiweide van de stedelijke begraafplaats te Bilzen.

Correspondentieadres:Correspondentieadres:
Aan de familie van mevrouw Maria De WildeAan de familie van mevrouw Maria De Wilde
p/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzenp/a Uitvaart. Matheï, Hasseltsestraat 2, 3740 Bilzen

Dit bericht geldt als enige kennisgevingDit bericht geldt als enige kennisgeving

  Uitvaartcentrum Matheï Bilzen - Hoeselt               T: 089/49.17.27


